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   مقدمةمقدمة

مد هللا، نحمده ونستعينه، من هيده اهللا فال مضل لـه، ومـن يـضلل فـال هـادي إن احل
  .أما بعد.  وأن حممدا عبده ورسولهوأشهد أن ال إ إال اهللا وحده ال رشيك له،. له

ء يعـد مـن الكتـب املهمـة يف بيـان حـال الـشعراء األول مـن  ُفإن كتـاب فحولـة الـشعرا

 يف شـأن ومـا يرتتـب عـىل ذلـك ،والفصاحةأهل اجلاهلية واإلسالم، من حيث الفحولة 
رها يف علوم العربية والرشيعة اإلسالميةقضية االحتجاج    . وأ

ًوهـــذا أمـــر يـــشغل اهتاممـــي منـــذ فـــرتة ليـــست بالقـــصرية، وقـــد تناولـــت طرفـــا منـــه يف  ََ ُ
أول وكنـــت قـــد أرشت هنــــاك إىل أن . خـــالل مقدمـــة حتقيقـــي لـــديوان أيب ذؤيـــب اهلـــذيل

ِّيكــون بإعــادة النظــر فــيام حقــق مــن «وحتقيــق أهــدافها، حتجــاج قــضية االســبيل لدراســة  ُ
ٍشـــعر حوتـــه الـــدواوين، ولغـــة حوهتـــا املعـــاجم، وفـــق هـــذا املنهـــاج، منهـــاج علـــم الروايـــة  ٍ

بـه مـا اسـتطعنا إىل ذلــك سـبيال، عـن طريـق إسـناد كـل روايــة يف  وا ًإسـنادا ومتنًـا، بجمـع أ
بيــت وقـصيدة إىل شــاعرها، وكـل شــاعر  إىل راوهيــا، وكـل - لغـة كانــت أو شـعرا –باهبـا 

ـواب يـؤدي بعـضها إىل .. وهكـذا .. إىل قبيلته، ثم عرض شـعر كـل قبيلـة عـىل جارهتـا  أ
واب أخرى يف جرح الـرواة وتعـديلهم، مـع  بعض، حتى يؤدي بنا هذا بدوره إىل فتح أ

ـــه مـــن الـــشعراء ومـــن ال ُحيـــتج بـــه َبيـــان مـــن ُحيـــتج ب ُوبـــذلك تبـــني ســـبيل علـــوم ال. َ ُ كتـــاب َِ
ــــدر االخــــتالف وتقــــل املنازعــــات التــــي يتيــــه طلبــــة العلــــم بينهــــا حــــائرين ال  ِوالــــسنة، فين َِ ّ َ ُ

  . »يكادون هيتدون سبيال

ا وإن كنت  بدأت أوىل اخلطوات العملية يف هذا السبيل بتحقيقي لديوان أيب قد وأ
ذؤيـــب وفـــق منهـــاجي الـــذي أرشت إليـــه هنـــاك، فهـــذه خطـــوة أخـــرى يف بـــاب آخـــر مـــن 

ـواب  ًحمــاوال يف ذلــك إحيــاء مــنهج ًوحتديــدا فــيام خيــص أحــوال الــشعراء، هــذه القــضية، أ
ــــة يف  ــــة عامــــة،دراســــةالرواي ــــه يف العلــــوم ،واألدب اجلــــاهيل خاصــــة  علــــوم العربي  ألمهيت

ً، مـــن بـــاب جعلـــه منهاجـــا موازيـــالـــرشعية  عـــىل منـــاهج الدراســـة – ً إن مل يكـــن غالبـــا- اً
ًمكانــــا فيهــــا هلــــذا املنهــــاج املتفــــرد الــــذي ابتكــــره األدبيــــة املعــــارصة التــــي ال نكــــاد نجــــد 

  . األسالف من أجل احلفاظ عىل تراثهم من املنتحلني والوضاعني
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ــدين  يف بابــه، كتــابا اآلن مــن وجهــة نظــري هــو خــري ويعــد هــذا الكتــاب الــذي بــني أ
 يف شأن طائفة من األدب العريبوإجابات لفحل من فحول فإنه فضال عن كونه أقوال 

يكــشف مــن ناحيــة أخــرى إن موضــوعه اهليــة واإلســالم، وهــو األصــمعي، فــشــعراء اجل
غي اإلفصاح عنه يف باب بو   .»به ال ُحيتج َومن الشعراء من به ُحيتج َمن بيان«ضوح عام أ

طبعــات يـــأيت البيـــان عنهـــا، إال أن بــع قبـــل ذلـــك عـــدة ُوهــذا الكتـــاب وإن كـــان قـــد ط
ي يف حمققيها فـضال عـن القـصور الواضـح موضـوعه، ي حـواه ذ الغـرض الـوادم مل خيرأ

الذي أصاب حتقيقاهتم حني التزموا بنسخ خطية متأخرة دون اعتبار لنصوص الكتاب 
ُالتـــي رويـــت يف بطـــون بعـــض الكتـــب مـــن طريـــق أيب حـــاتم السجـــستاين عـــن األصـــمعي 

َت هبــــا بعــــضْكَرْدَواســــت ــــأخرة التــــي تُ نــــاء ََّنيَبــــَ النــــصوص الــــساقطة مــــن النــــسخ املت  يل أ
  .ق أهنا ترجع مجيعا إىل أصل واحد جمهولالتحقي

ربز موضــوعه، وجيــيل ُيــا ًمــن أجــل ذلــك عزمــت عــىل إعــادة حتقيقــه مــع رشحــه رشحــ
  .يف باب بيان أحوال الشعراءفوائده 

ويكفــي لبيــان أمهيــة موضــوع هــذا الكتــاب عنــدي وأن قــضيته بالفعــل تــشغلني منــذ 
ئـــد كتـــاب كـــانه مـــن حـــوايش عـــىل هـــذا الُفـــرتة طويلـــة، أن أكثـــر مـــا أضـــفت  يف األصـــل فوا

تقطها لنفيس من هنا وهناك منذ فرتة طويلـة، إعـداد شـأن دتـه يف ُ عُّدُعـَا لبحثـي الـذي أًأ
رهــا يف قــضية االحتجــاج  عــىل إعــادة حتقيــق هــذا ُ عزمــتَّفلــام ،روايــة الــشعر اجلــاهيل وأ

نـة لـَزَر خـ يف هوامشه خيـُالكتاب وجدت ئـد التـي أجــا ون الكتـب ــــمهعا مـن بطـهذه الفوا
عــسى أن تكــون هلــا أمهيتهــا حلــني االنتهــاء مــن بحثــي إن شــاء اهللا تعــاىل،  – زلــت  وال–

دينا اآلن   .عند الباحثني، خاصة إذا اقرتنت بكتاب مهم كهذا الكتاب الذي بني أ

و حـاتم السجـستاين  ها أ ُوقد عرضت مادة هذا الكتاب عىل صورة أسئلة كان يسأ
َّالــشعراء وأحـواهلم، فيجيــب عنهـا األخــري بـام عــن لـهأليب سـعيد األصــمعي يف شـأن  مــن  َ

دينا اآلن و حاتم عىل هذه الصورة التي بني أ   .إجابات وأقوال قيدها أ

نـا ال نكـاد نعهـده يف كتـب األدب والـشعر بقـدر  وامللفت يف هذا العـرض للكتـاب أ
ب علـــل ؤاالت احلديثيـــة، وكتـــُمـــا عهـــدناه يف كتـــب احلـــديث والرجـــال، فـــيام عـــرف بالـــس
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َ ومن ثم فإين أعد هذا الكتاب درة من درر الرتاث يف بابه، يكـاد إذا اقـرتن مـع .احلديث َُّ ًُ
ِصـــنْوه ء: ِ ً ملحمـــد بـــن ســـالم اجلمحـــي، أن يـــشكال معـــا مـــصدرا ،طبقـــات فحـــول الـــشعرا ً َُ َِّّ

َان من ُحيتج به من الـشعراء ومـن بي«ًنفيسا يف باب  ، وهـذا مـا كنـت أحـرص »ال ُحيـتج بـهَ
  . حوايش هذا الكتاب عند التعليق والرشحعليه يف

طبعـات بعنـوان اشـتهر بـه يف العـرص املتـأخر عـدة الكتـاب قبـل ذلـك ُهذا، وقد طبـع 
 - قبل طبعتي هذه –الكتاب ذا هل ت الطبعة األخرية، حتى جاء»فحولة الشعراء«وهو 

ـــو جـــري، فـــس. دوالتـــي بتحقيـــق  يب ســـؤاالت أ «ى الكتـــاب فيهـــاَّمَحممـــد عـــودة ســـالمة أ
 خمالفـا بـذلك مـا عليـه حمققـو ،» ورده عليـه فحولـة الـشعراءحاتم السجستاين لألصـمعي

َّ وجـرأه عـىل ذلـك أن الكتـاب ال يكـاد .»فحولة الشعراء«هذا الكتاب قبله، حني سموه  َ
يف قائمة تصانيف أيب حاتم، ، ال  منهمُيعرف له عنوان عند املتقدمني، بل مل يذكره أحد

الــذي وجــد املحقــق معــه ســعة يف أن يتــرصف يف عنــوان الكتــاب ألصــمعي، األمــر وال ا
حممــد عــودة . دا آخــر للكتــاب قبــل ًحمققــوهــذا الــدافع نفــسه هــو الــذي دفــع . كيــف يــشاء

مـــع إبقائـــه عـــىل دون األصـــمعي، نـــسب الكتـــاب أليب حـــاتم السجـــستاين، ي ْألن ســـالمة،
حممــد عبـد القــادر . دوهـو ، »فحولـة الــشعراء«: ًالعنـوان الــذي اشـتهر بــه الكتـاب مــؤخرا

  .أمحد

ـــــان مـــــا ســـــبق إمجالـــــه،  ، فحولـــــة الـــــشعراء«أول طبعـــــة هلـــــذا الكتـــــاب بعنـــــوان أن وبي
يف Yale  سـتاذ بجامعـة ييـلاأل تـوريتـشارلس عـىل يـد املستـرشق كانـت  ،»لألصـمعي

ــان، ) ٦٥(يف املجلــد  م١٩١١ ســنةالواليــات املتحــدة  مــن جملــة مجعيــة املستــرشقني األ
 معتمــدا النــسخة التــي اكتــشفها ،٥١٦ إىل صــفحة ٤٨٧مــن صــفحة  مـع ترمجــة إنجليزيــة

 صـفحة )٢(عـدد  Asiatique وكتـب عنهـا يف جملـة م١٨٩٤المـانس يف دمـشق سـنة 
ـــت ُ، نـــالـــرشقد  فلـــام زار الكونـــت النـــدبريج بـــال،)١٥٥( سخت لـــه نـــسخة منهـــا ، ثـــم آ

  . Yale ملكية هذه النسخة إىل جامعة ييل

مـرتني عـىل صـورهتا األوىل   ببـريوت هـذه الطبعـة نرشصالح الدين املنجد. د وأعاد
-١٤٠٠التــــي بتحقيــــق املستــــرشق تــــوري آخرمهــــا بــــدار الكتــــاب اجلديــــد، بــــريوت، 

  .ف فيها باألصمعيَّرَ ع،م، مكتفيا بمقدمة يسرية هلا١٩٨٠
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ثــم أعــاد األســتاذان حممــد عبــد املــنعم خفــاجي، وطــه حممــد الزينــي نــرشه يف القــاهرة 
  .م١٩٧٣سنة 

  أليب حــــــــاتماًم منــــــــسوب١٩٩١قــــــــاهرة ســــــــنة يف الالكتــــــــاب مــــــــرة أخـــــــرى بــــــــع ُثـــــــم ط
  .عبد القادر أمحد حممد. ، بتحقيق دالسجستاين

 .بتحقيـــق دقبــل طبعتنـــا هــذه  -فــيام أعلـــم  -لتــأيت بعـــد ذلــك آخـــر طبعــات الكتـــاب 
ـــو جـــري، ومراجعـــة د ، املنـــشورة بمكتبـــة التـــوابرمـــضان عبـــد . حممـــد عـــودة ســـالمة أ

  .م١٩٩٤-١٤١٤ة، يف القاهرة، يف سنة الثقافة الديني

ها من بعض، ُخذ بعضَوجيمع كل هذه التحقيقات اعتامدها عىل نسخ متأخرة جدا أ
ا ً إىل أصـل واحـد جمهـول، إذ يظهـر فيهـا مجيعـ–ً كـام أرشت آنفـا –وهي ترجع يف جمملهـا 

ضا   .ًاتفاقها يف األخطاء، والتحريفات، واألسقاط أ

حممـد عـودة سـالمة . ات هـذا الكتـاب والتـي بتحقيـق دآخـر طبعـّأن وقد كنـت أظـن 
ــو جـــري، ومراجعـــة د رمـــضان عبـــد التـــواب، هـــي أفـــضل طبعـــة هلـــذا الكتـــاب املهـــم، . أ

 بكثـرة مـا اعرتاهـا مـن سـقط فكنت أعتمدها يف عميل، حتـى تبـني يل مـع الوقـت عوارهـا
ذه  كيـف مـرت كـل هـُ، حتـى تعجبـتوحتريف، فضال عـن أخطـاء يف التعليـق والتحقيـق

ـــــ،  لكتـــــابه لـنـــــاء مراجعتـــــأور رمـــــضان ـــــــاألخطـــــاء عـــــىل الدكت ـــــَو مـــــو و يف دقتـــــه ن 
  .هـرتـبصيو

ُولـام عقدت ّ العزم عىل إعادة حتقيق ورشح هـذا الكتـاب، مل أجـد نـسخة خطيـة يعتـد َّ ُ ً ً
ـو جـري مـن احلــصول . هبـا غـري النـسخة األزهريـة التــي مل يـتمكن د حممـد عـودة ســالمة أ

نــاء حتق يقــه لكتــاب الفحولــة، ووصــفها مــن واقــع فهــرس املخطوطــات بمكتبــة عليهــا أ
اظـة ١١٨١جامعة األزهر حينها، بأهنـا ضـمن جمموعـة يف جملـد بـرقم  ، ٧٣٢٣ جمـاميع أ

يف حــــني كــــان اعــــتامده هــــو عــــىل . ٣٢، وتنتهــــي باللوحــــة رقــــم ٢٩وتبــــدأ باللوحــــة رقــــم 
  :متأخرتني جدانسختني خطيتني 

 أدب تيمورية، وهـي ٧٤٥ة بدار الكتب املرصية، رقم املخطوطة التيموري:أوالمها
بخـــط حممـــد أيب العينـــني عطيـــة، وعـــىل الـــصفحة ! ١٣٣٩ صـــفحة، كتبـــت ســـنة ٢٥يف 



 ٩

نقل هذا الكتـاب عـىل نفقـة صـاحب الـسعادة أمحـد تيمـور «: األخرية منها متلك جاء فيه
نة كتبه العامرة   !حتقيقهوجعل املحقق هذه النسخة أصال يف . »باشا، ليكون بخزا

 زكية، وعـدد أوراقهـا ١٠٧٥نسخة حمفوظة بدار الكتب املرصية، برقم : واألخرى
ُ ورقــة، وهــي ال حتمــل تــاريخ نــسخ، وال يعــرف ناســخها، ويف آخرهــا متلــك لــوزارة ١١

ومن املالحظ أن هذه النـسخة تكـاد تكـون صـورة طبـق «: إىل أن قال املحقق. األوقاف
  .» تشارلس توري يف حتقيقهاألصل من النسخة التي اعتمد عليها

كلتا النسختني ال قيمة هلـام يف وجـود الطبعـة القديمـة ف ،وكام يتبني من هذا الوصف
، فهـــــام حـــــديثتان جـــــدا، وال علـــــم لـــــدينا عـــــن )م١٩١١-١٣٢٨ (للمستـــــرشق تـــــوري

  . النسخة األوىل منه نسختاألصل الذي

ا التــي تقبــع فيــه  بالبحــث عــن النــسخة األزهريــة لتــصويرها مــن مكاهنــُوحــني مهمــت
ُاآلن، علمـت أن بعـض الـصاحلني رفعهــا عـىل الـشبكة العنكبوتيــة تيـسريا عـىل البــاحثني، 

لهـــا يف ميـــزان حـــسناته يـــوم فكانــت خدمـــة جليلـــة ألهـــل العلـــم، أســـأل اهللا تعـــاىل أن جيع
َّ بام وفرالقيامة   . احلصول عليهايف سبيل من وقت وجهد ه لناَ

ـــان عنهـــا عـــىل النحـــو التـــايلُدتوحـــني اطلعـــت عـــىل هـــذه النـــسخة، وجـــ :  رافعهـــا أ
ــو حــاتم السجــستاين : املؤلــف. فحولــة الــشعراء: عنــوان الكتــاب« عــدد  . األصــمعي–أ

والذي يبدو من خطها أهنا : قلت. »٣١٥٨٨٣األزهر : مصدر املخطوط .٤ :األوراق
ريا حممد عـودة، ولكـن مـع التحقيـق تبـني يل أهنـا ال ختتلـف كثـ. أقدم بكثري من نسختي د

 معها يف األخطاء واألسقاط وبعض ْفاتفقت من قبيل،  الكتابعَبَن طَمكل عن أصول 
ُ ال يعلم هلا ناسخ، وال تاريخ نسخ، وليس هلا إسناد التحريفات والتصحيفات، كام أهنا

ِسوى إسنادها املعلق يف أوهلـا، املبـني عـن  ـو بكـر حممـد «: ، وهـوصـاحبي الكتـابُ قـال أ
و حاتم سهل بن حممد بن عثامن الـس: ّيِدَْز األدْيَرُبن احلسن بن د  ُسـمعت :ّيِزْجِّقال أ

ْ امللك بن قريبَ عبدَّاألصمعي َ ُ«.  

ِّمه ُجعلت ومن ثم، ى الكتاب يف بعض كتبه َوَي عند التحقيق البحث عمن يكون رَ
َمله املصنفون األولُ ال يمكن أن هي، يف بابهٌلْصَمن املتقدمني، ال سيام وأن الكتاب أ ُ.  



 ١٠

ِ رو بإســناد هــذه النـسخ املتــأخرةالكتــاب  أنوبالفعـل، وجــدت  ، كثــريةٌ قطــعمنــه ْتَيــُ
يف بعـض كتـب املتقـدمني، أمههـم عـىل  األصـمعي عـن حاتم عن أيبد ْيَرُبن دامن طريق 
ّالـمرزباين حممد بن عمراناإلطالق  ِ َ ُ ْ ً الذي يكاد يكون نثر الكتاب نثـرا يف ،)٣٨٤ت (َ

 عــن التــي رواهــا املرزبــاينقطــع الجــرد ُ بــذلك، وأخــذت أُح، ففرحــتَّشَوُمـثنايــا كتابــه الــ
 قطعة كبرية تقدر بثلثـي حتى اكتمل لدي األصمعي، عن طريق أيب حاتم من ابن دريد

 أشد ، هو عندي آخر للكتابً أصال، األمر الذي جعلني أعتمده أو يزيداًالكتاب تقريب
، األمـر الـذي جعلنـي  علامء العربيـةه بنيله شأهيا اورفًتوثيقا من تلك النسخ املتأخرة، 

ئـــد  أســتدرك بعـــض النـــصوص التـــي ســـقطت مـــن تلـــك النـــسخ املتـــأخرة، فـــضال عـــن فوا
  .أخرى تظهر يف حوايش التحقيق إن شاء اهللا تعاىل

 غـري ، مـن عـن األصـمعي، عن أيب حاتم،ثم وقفت عىل طريق آخر لرواية ابن دريد
ــاتع األغــا املرزبــاين، وهــو طريــق أيب الفــرج اطريــق ين، فقــد روى ألصــفهاين يف كتابــه ا

َنصا من نصوص الكتاب من الطريق نفسه يف شأن أعشى مهدان ْ  أخـربين«: ، قال فيه)١(َ
ـــو حـــدثنا قـــال دريـــد بـــن احلـــسن بـــن حممـــد ت قـــال حـــاتم أ  أعـــشى عـــن األصـــمعي ســـأ

  .)٢(»مهدان

ناء العمل إىل رواية أخـرى مـن غـري طريـق ابـن دريـد، و قفـت عليهـا مـن ُثم هديت أ
تـــب : يف كتابـــه القـــيم )٣٥١ت (اللغـــويعبـــد الواحـــد بـــن عـــيل، أيب الطيـــب طريـــق  مرا

جعفر بن حممد، عن عيل بن حممد احلنفي،  عنلنص واحد رواه ، )١٥٦ص( النحويني
، إال أين )٣(وهـذا الطريـق وإن مل أقـف لـه إال عـىل نـص واحـد. ، عـن األصـمعي حـاتمأيب

 يرفع من قيمـة الكتـاب، ويـربز انتـشاره بـني إذ إن ذلك كله سعادة بالغة، ُسعدت بذلك
َّرس املقابلة مع هذه القطع  كام أن.أهل العلم يف وقته  الـشك عنـدي أن ناسـخ أصـل ْتَبـَ

َّرصَهـــــذه النــــــسخ املتــــــأخرة تــــــ ف يف الكتــــــاب بـــــيشء مــــــن االختــــــصار، بإســــــقاطه بعــــــض َ
ـه رأى فيهــا  رت منــه َدَط أخــرى بـ فـضال عــن أسـقا.عـدم قيمتهــاًالنـصوص عمـدا يبــدو أ

                                                        

  . يف طبعتنا هذه٦٨انظر النص رقم  )١(
  .٦/٥٦انظر األغاين  )٢(
  . من طبعتنا هذه٦٨انظر النص رقم  )٣(



 ١١

عـــىل ســـبيل الـــسهو وانتقـــال النظـــر تـــم اســـتدراكها مـــن الطـــرق األخـــرى للكتـــاب، وعـــىل 
  .ُرأسها طريق املرزباين الذي أسلفت احلديث عنه

با عــىل إبــراز النــواحي َصنْــُأمــا عــن منهجــي يف التعليــق والــرشح، فقــد كــان اهتاممــي م
 الفــــصاحة والبيـــان أكثـــر مــــن اخلاصـــة بتعـــديل الـــشاعر أو جترحيــــه مـــن حيـــث حجيتـــه يف

ــــاره التــــي كانــــت اهــــتامم بعــــض الكتــــب املتقدمــــة واملتــــأخرة،  وكــــان أهــــم اهتاممــــي بأخب
 كتـــاب طبقـــات فحـــول الـــشعراء :املـــصادر التـــي اعتمـــدت عليهـــا يف إبـــراز هـــذا اجلانـــب

ّملحمد بن سالم اجلمحي ِ ُ   .)٢٣١ت (َّ

نه من ذكرريق كشف العرص الذي عاش فيه الشاعر عن ط اهتاممي بفضال عن  أقرا
 وضــع الــشاعر يف طبقتــه أجــل اإلعانــة عــىلمــن ،  وإ بــرازهمالــشعراءأقاربــه ومعارصيــه 

وهـذه أمــور هلــا .  أو يرثيــه،املناسـبة مــن قبيلتـه أو قبيلــة صـاحبه الــذي هيجــوه، أو يمدحـه
  . البالغة يف قضية االحتجاج بالشاعر وشعرهاأمهيته

ء األعـــالم والـــشعراء، لعـــالج ظـــاهرة  عنايـــة خاصـــة بـــضبط أســـامء هـــؤالُكـــام أوليـــت
اللحــن التــي تفــشت كثــريا بــني طــالب العلــم عنــد قــراءة ونطــق أســامء هــؤالء األعــالم، 

  .بسبب عدم حترهيم

ضا يف الرشح والتحقيق، الكـشف عـن   أهـم طبعـاتومن األمور التي اعتنيت هبا أ
ء املـذكورين يف مـتن الكتــاب مكتفيـا بــأه طبعــة وآخـر م املطبـوع مـن شــعر هـؤالء الــشعرا

إذا تعـــددت طبعـــات الـــديوان الواحـــد، مـــع بيـــان حمققيهـــا ودور نـــرشها، مـــن بـــاب ًغالبـــا 
  .  طلبهااإلعانة عىل الوصول إليها ملن 

 ًةَدْحـِ نـص وُّل كـلِّكِشُيهذا وقد عرضت متن الكتاب عىل صورة نصوص مرقمة، 
    .موضوعاتهعىل توضيح مادة الكتاب وجتلية موضوعية تعني 

، اختـرصهتا أيب حـاتم، واألصـمعي: صاحبي الكتاب فهذه نبذة يسرية عن :وأخريا
ـــت يف تفـــصيل  شـــهرهتم،  يف مطلـــع كتـــاب صـــغري كهـــذا، مـــع تـــرمجتهماختـــصارا، إذ رأ

وجود دراسات مستفيضة يف شأهنم، تطويل ال داعي له، يمكن استغالله يف فضال عن 
  .الرشح والبيان ملتن الكتاب

  



 ١٢

  

و سعيد األصمعي   )٤(أ

ــــــَعال ــــــةَوِ يف عــــــرصه روالــــــشعرم املــــــشهور، إمــــــام اللغــــــة َل ــــــَرِ ودًاي ــــــب ، ًةَاي روى اخلطي
 بْيـَرُق بـن امللك عبد :األصمعي«: قالبه من طريق أيب حاتم السجستاين َسَالبغدادي ن

 أعيـا بـن شـمس عبـد بـن عمـرو بـن احبـر بـن رِّظهـُم بـن عَمْصـَأ بـن عـيل بـن امللك عبد بن
 قـــيس بـــن ســـعد بـــن أعـــرص بـــن مالـــك بـــن نْعــَم بـــن تيبـــةُق بـــن منَْغـــ بـــن عبـــد بـــن ســـعد بــن

  .)٥(»النْيَع

: ه الـــذهبي بقولـــهَمَســـَن بعـــده، وَ، وثقـــه أهـــل عـــرصه، ومـــ»أصـــمع«ُينـــسب إىل جـــده 
 كـــان«: وقـــال فيـــه ابـــن معـــني. »العـــرب لـــسان دب،األ حجـــة احلـــافظ، العالمـــة االمـــام«

 بحـرا صـمعياأل كـان: ملـربدا قـال«: وقـال املـربد. )٦(»هنـَِّف يف النـاس أعلـم من صمعياأل
عــن عمــر ينــاهز . ٢١٦، وقيــل ســنة ٢١٥ تــويف ســنة .»فيهــا مثلــه نعــرف ال اللغــة، يف

  :من تصانيفه املطبوعة. ًثامنيا وثامنني سنة

  . بريوت،حاتم الضامن، دار البشائر: حتقيق: اإلبل -

رمــضان عبــد التــواب، وصــالح الــدين اهلــادي، مكتبــة : حتقيــق: اشــتقاق األســامء -
  . م٢٠٠٢، ٣اخلانجي، القاهرة، ط

 ، العــدد الثــاين ، ١٦حممــد جبــار املعيبــد ، جملـة املــورد ، املجلــد : حتقيــق: الـسالح -
  .١٤٠٧بغداد ، 

، )ضـــمن رســــالتان يف اللغــــة الفــــرق والــــشاء ( صــــبيح التميمــــي،: حتقيــــق: الـــشاء -
  .م١٩٩٢ - ١٤١٣مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

  
  

                                                        

، وســـري ٣٧/٥٥، وتـــاريخ دمـــشق ١٢/١٥٧الم تـــاريخ مدينـــة الـــس: انظـــر مـــن مـــصادر ترمجتـــه )٤(
  .١٠/١٧٥أعالم النبالء 

  .١٢/١٥٧تاريخ مدينة السالم  )٥(
  .٥/٣٦٣اجلرح والتعديل  )٦(



 ١٣

  

و حاتم السجستاين   )٧(أ

 نزيــــل املقـــرئ، اللغـــوي اينَتْسِجــــِّالس ميَشُاجلـــ يزيـــد بــــن عـــثامن بـــن حممــــد بـــن ســـهل
 بن حممد بكر كأيب عرصه علامء أخذ وعنه اآلداب، علوم يف اًإمام كان ،وعاملها البرصة

 األخفـش عـىل سـيبويه كتـاب قـرأت: يقـول سـمعته: املـربد وقـال وغريمهـا، واملـربد دريد
صاري زيد أيب عن ةالرواي كثري وكان مرتني، ـا واألصـمعي، عبيـدة وأيب األ  باللغـة ًعا

  .بالعروض العلم حسن والشعر،

  .التسعني قارب وقد بالبرصة ومائتني ومخسني مخس سنة يف وفاته كانت

  :من تصانيفه املطبوعة

ـــــو جـــــري، مكتبـــــة الثقافـــــة الدينيـــــة، القـــــاهرة، :  حتقيـــــق:األضـــــداد - ُحممـــــد عـــــودة أ
  . م١٩٩٤ ١٤١٤

نيـــةتفـــسري - حممـــد أمحـــد الـــدايل، دار : حتقيـــق:  غريـــب مـــا يف كتـــاب ســـيبويه مـــن األ
  . م٢٠٠١ - ١٤٢٢البشائر، 

قــي، جملــد حــاتم : حتقيــق: الفــرق - ، جــزء ٣٧الــضامن، جملــة املجمــع العلمــي العرا
م مع كتاب الفرق لثابت بعنوان كتابان يف ١٩٨٧م، ثم نرش ببريوت ١٩٨٦، ١

  .م ١٩٩١وص حمققة يف اللغة والنحو، املوصل، نص: الفرق، ثم نرش يف كتاب

حــاتم صــالح الــضامن، دار الفكــر املعــارص، بــريوت، : حتقيــق: املــذكر واملؤنــث -
  . م١٩٩٧ - ١٤١٨ودار الفكر، دمشق، 

  
  

  

                                                        

، وهتــــذيب ٣/١٤٠٦، ومعجــــم األدبــــاء ٢/٤٣٠وفيــــات األعيــــان : انظــــر مــــن مــــصادر ترمجتــــه )٧(
  .١٢/٢٠١الكامل 



 ١٤

  خدمة يف التحقيقخامتة يف بيان الرموز املست

  

  .طبعة تشارلس توري: »ت« -

و جري: »س« -  .طبعة حممد عودة سالمة أ

 .خطوطة األزهريةامل: »ز« -

  . كتاب املوشح للمرزباين: »املوشح« -

  
  
  

  وكتب                                                                                                      
. د                                                                                  

 م٢٠١٥ مارس ١٠/هـ١٤٣٦ مجادى األوىل ١٩: بورسعيد                                                                         
                      DrELSHAL@yahoo.com   
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  »ز«املخطوطة األزهرية الصفحة األوىل من 
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 ١٧

  

  

  مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية 
  ببورسعيد                               

  
  

  

  فحولة الشعراء
  وهو سؤاالت أبي حامت السجستاني لألصمعي 

      
  

  

  

  حققه ورشحه

  أمحد خليل الشال. د
   اإلسالمية بالقاهرة سابقاعضو الس األعلى للشؤون

  ومدير مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية ببورسعيد

  
  مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية 

  بورسعيد



 ١٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩

  

  

ــو بكــر حممــد بــن احلــس ــو حــاتم ســهل بــن حممــد بــن :ّيِدَْزد األْيــَرُن بــن دقــال أ  قــال أ

  :ّيِزْجِّعثامن الس

َّاينَيْبُّ الـذَةَغـِاب النَُّلِّضَفـُ يٍةَّرَري مـَب غـْيـَرُ امللـك بـن قَ عبدَّصمعي األُسمعت .١  عـىل )٨(ِ

  .اهلية اجل)٩(سائر شعراء

ت .٢ تَرِه آخُوسأ ُّاينَيْبُّ الذُةَِغابالنَّ «:  الفحول؟ قالن أولَم: بيل موتهُه قُ ما سأ ِ «.   

َما أرى يف الدنيا أل«: ثم قال .٣   :)١٠(ِْسيَق الِئِرْام مثل قول ٍحدِ

                                                        

ء ( اجلاهليــــة فحــــولمــــن  يف الطبقــــة األوىل ُّيِحــــَمُم اجلَّالَذكــــره ابــــن ســــ) ٨( طبقــــات فحــــول الــــشعرا
ة بــن َّرُظ بــن مـْيَوع بـن غـُبــْرَبـن ياب بــن جـابر َبِزيــاد بـن معاويـة بــن ضـ «: سبهَ، وقـال يف نـ) ١/٥١
ــا أ،انَيــْبُد بــن ذْعَف بــن ســْوَعــ  أحــسنهم كــان :للنابغــة ّاحــتج مــن  وقــال«:  وقــال.»امــةَمُ ويكنــى أ

 نبـغ وإنـام.. فُّتكلـ فيـه لـيس ٌكالم هَشعر كأن ،اًبيت وأجزهلم ،ٍكالم نَقْوَر وأكثرهم ،عرِش َديباجة
ْالـهتـــر[» رـِتــْهـُي أن قبــل وهلــك ،واحتنــك ّنَســَأ بعــدما بالــشعر ْاهلــذيان وســقط الكــالم: َ ََ وحكــى ]. َ

ء ، وابـــــن قتيبــــــة يف )١/٥٦(َّابـــــن ســــــالم يف الطبقــــــات  عمــــــر بــــــن أن ) ١/١٥٧(الــــــشعر والـــــشعرا
ء (ابن قتيبة  الوق .عىل الشعراءفضله اخلطاب  كان : قال األصمعي: )١/١٦٧الشعر والشعرا

ء فتعـــرض عليــه أشـــعارها يـــه الــشعرا ء مــن أدم بـــسوق عكــاظ، فتأ ٍالنابغــة يــرضب لـــه قبــة محـــرا ٍ ٌ« .
رزهـا وأشـهرها: قلت نه عدة طبعـات، أ ـو الفـضل إبـراهيم، دار :تحقيـقب ُوقد طبع ديوا  حممـد أ

حممــــد الطــــاهر بـــن عاشــــور، الــــرشكة التونــــسية : ق، وأخــــرى بتحقيـــم١٩٧٧املعـــارف، القــــاهرة، 
  .م١٩٧٦للتوزيع، تونس، 

  .، وهو تصحيف يصححه السياق»الشعراء«: »ز«يف )  ٩(
ء ( اجلاهليـــة فحـــول يف الطبقـــة األوىل مـــن ُّيِحـــَمُم اجلَّالَذكـــره ابـــن ســـ) ١٠( طبقـــات فحـــول الـــشعرا

ار بن َرُمـ الِِلر آكْجُ بن عمرو بن حر بن احلارثْجُ بن حِسْيَؤ القُرْام«: سبهَ، وقال يف ن) ١/٥١



 ٢٠

ْاهمَقـــــــــــــــَو ْجـــــــــــــــدهم ُ ُ ُّ َببنـــــــــــــــي َ ـــــــــــــــيهم ِ ْأ ِ ِ َ
  

   
َوباألشــــــــــــقني ْ َ ْ َ ْ ِ َكــــــــــــان َمــــــــــــا َ ُالعقــــــــــــاب َ َ ِ ْ«)١١(

  

    
و حاتم .٤  :بـل أوهلـم كلهـم يف اجلـودة«:  ثم قال،َرَّكَكتب كالمه فَفلام رآين أ: قال أ

  .)١٢(»م أخذوا من قوله، واتبعوا مذهبه، وكلهُقْبَّ والسُةَوْظُحـس، له الْيَؤ القرْام

ه جعل  .٥ َّاينَيْبُّ الذَةَِغابالنَّوكأ   .ن الفحولِم ِ

و حاتم .٦ َة عـىل غـريه، كمَّزيـَلـه م« َّ يريـد أنل؟ قـالْحـَما معنى الف :ُقلت: قال أ ّزيـة ً
  : عىل هذاَكُّلُدَير يِرَوبيت ج«: قال .»)١٣(قاقِالفحل عىل احل

َّوابـــــــــن الل َون إذا مــــــــــُبــــــــــُ ٍا لــــــــــز يف قــــــــــرنِ َ َ َّ ُ
  

   
ْمل ْيــــــــــــــستطع َ َِ َ َولةَصــــــــــــــ ْ َ ِالبــــــــــــــزل ْ ْ ـــــــــــــــَالق ُ )١٥)(١٤(»ِيسِاعنَ

  

    
                                                                                                                                                                       

ــِعاويــة بــن كُع بــن مِّتــَرُر بــن مْوَب بــن ثــُرْعــَعمــرو بــن معاويــة بــن ي : وقــال): ١/٥٥( وقــال . »هَدنْ
 ولكنه سبق العرب إىل أشياء ابتدعها ، ما قال ما مل يقولوا:مه قالِّدَقُئ القيس من يِرْاحتج الم«

ء واتبعتـــــه فيهــــــا الــــــشع،واستحـــــسنتها العــــــرب  ُةَّقــــــِار ورَيِّكـــــاء ىف الــــــدْبَّ والت،ِهبْحَ اســـــتيقاف صــــــ،را
أخــذْرُ وقــ،يبِسالنـَّ د َّيــَ وق،ِّىصِبـان والعــْقِيــل بالعَه اخلَّبَ وشــ،ضْيَه النــساء بالظبــاء والبـَّبَ وشـ،ب ا
. » كان أحسن أهـل طبقتـه تـشبيها..يب وبني املعنىِسل بني النََّصَ وف، وأجاد يف التشبيه،ابدََواأل

ل خالـه ـ ِلهـَهُل ـ ومِهـْلَهُر بعـد مْجُكان امرؤ القيس بن ح«): ١/٤١( اجلمحي يف الطبقات وقال
ابـــن قتيبـــة يف الــــشعر وقــــال  .»س يف عـــرص واحـــدِّمَلَتُمـيئـــة، والــــِمَيـــد، وعمــــرو بـــن قِبَة، وعَفـــَرَوط

ء  ــو ُ عمــرو بــن كّدَ القــيس، وجــئوهــو خــال امــر«): ١/٢٩٨ يف ترمجــة مهلهــل(والــشعرا لثــوم، أ
رزهــا وأشــهرها: ُقلــت .»مــه لــيىلأ نــه عــدة طبعــات، أ ــو الفــضل : تحقيــقب ُوقــد طبــع ديوا حممــد أ

، ّيِرَّكُّبــــرشح الـــــس:  وآخرهـــــا فــــيام أعلـــــم.م١٩٥٨، ١٣٧٧إبــــراهيم، دار املعـــــارف، القــــاهرة، 
بكة، : يـــــقحتق ـــــور عليـــــان، وحممـــــد الـــــشوا ، لـــــرتاث والتـــــاريخ، العـــــني باإلمــــــاراتمركــــــز زايـــــد لأ

  .م٢٠٠٠- ١٤٢١
ور : ، حتقيق برشح السكريديوان امرئ القيس)  ١١( بكة أ   .٢/٥١٧عليان، وحممد الشوا
و عبيدة يف الديباج )  ١٢( ء أشعر ّأن عىل اتفقوا«): ٣ص (قال أ  القيس امرؤ :اجلاهلية يف الشعرا

ــِالك رْجــُح بــن  فاتفقــت . .يِّرُاملــ لمىُســ أيب بــن هــريُوز بياين،ُّالــذ معاويــة بــن زيــاد والنابغــة ،ّيِدنْ

  . »أشعر أهيم اختلفوا ثم الشعر يف الثالثة هؤالء عىل العرب

َبلـغ يالذ: بلاإل أوالد ِمن ِاحلقُّ)  ١٣( َ ْأن َ ْيركـب َ ِويـرضب، عليـه َوُحيمـل ُ ْ ِيعنـي َ ْ ْأن َ َيـرضب َ َِ  .َالناقـة ْ

َوحق ُحقٌَّأ :واجلمع   ). حقق( انظر اللسان مادة .ٌاقِ



 ٢١

و حاتم .٧ ه رجل: قال أ م ِّدَقـُت:  قـال.»ةَغـِابالنَّ«: عر؟ قـالْشـَا أرُ طـِاس النـَُّّ أي:وسأ

ُدركت العَال، وال أ«: ا؟ قالًحدَعليه أ   .»اًحدَون عليه أُلِّفضُعر يِّ بالشَلامءُ

و ، ال«:  ثم قال.»يه وفيهامف فِتلُاخ«:  قال)١٦(ىَمْلُ بن أيب سُْريَهُفز: قلت .٨ قال أ

ه عمرو ا أسمعٌجلَر وسأ ري أن َهُما يصلح ز: قالري؟ فَهُشعر أم زأابغة النَّ:  وأ

  .)١٧(»ةَِغاب للنَّاًيكون أجري

                                                                                                                                                                       

الـشداد، : ما بلغت ثالث سـنني، والقنـاعيس: بون من اإلبلَّوابن الل. ١/١٢٨ديوان جرير ) ١٤(
َوالقرن ِيلزان البعري وساقا، ُهَتْزَزَل فقد هَتْنَرَوق َبينه َدانيت َْيشء كلواحلبل، : َ َّ َ ِّضـيَق إذا القيد يف ُ ُ. 

 وكــذلك ل،ِبـاز حينئــذ فهـو هُنابــ رَطـَوف التاســعة يف وطعـن الثامنــة الـسنة اســتكمل إذا للبعـري يقـال
 هِقَلـش ل،ِبـاز لـه يقال طلع إذا هَناب أن وذلك ،ّقَّالش وهو ل،ْزَالب من ًالِباز سمي .هاء بغري ثىاأل

  .اشق منبته عن اللحم
  .٦٢ انظر النص يف املوشح ص )١٥(
ء ( اجلاهليـــة فحـــول يف الطبقـــة األوىل مـــن ُّيِحـــَمُم اجلَّالَذكـــره ابـــن ســـ) ١٦( طبقـــات فحـــول الـــشعرا

ى س« :، وقال يف نسبه) ١/٥١ ن بـن ِط بـن احلـارث بـن مـازْرُبـن قـاح َيـِبيعـة بـن رَ ر:ىَمْلُواسم أ
 : قال أهل النظر«: وقال): ١/٦٤( وقال .»ةنَْيَزُبن مم بن عثامن ِطَمة بن الْذُر بن هْوَبة بن ثَلْعَث

عـــدهم مـــن ســـ،اًعرِم شـــُهَحـــصفَا أًهـــريُكـــان ز  وأمجعهـــم لكثـــري مـــن املعنـــى ىف قليـــل مـــن ،ٍخفُ وأ
  أخربنــــى«): ١/٥٢(وقــــال  . » ىف شــــعرهًمثــــاالَ وأكثــــرهم أ، وأشــــدهم مبالغــــة يف املــــدح،املنطــــق
 كــانوا الكوفــة وأهــل ،حجــر بــن القــيس امــرأ يقــدمون كــانوا البــرصة علــامء أن حبيــب بــن يــونس

 يف وقـال ابـن قتيبـة. »والنابغـة اًزهـري يقـدمون كانوا والبادية احلجاز أهل وأن ،األعشى يقدمون
 يف  يف ُّيِحــَمُاجلوقـال :  وقـال.»رَجــَ أوس بـن حَاويـةَهــري رُكـان ز «:)١/١٣٧( الـشعر والـشعراء

ـــو عـــىل احلقـــال « : )١/٩٨ (طبقــات ال َبـــن حجـــر [ كـــان أوس:ّيرمـــازِأ  ذكـــرو. » زوج أم زهـــري]َ
ء يف ترمجـة أسـعد بــن ) ١/١٠١نـوادر املخطوطــات ( ابـن حبيـب فــيمن نـسب إىل أمـه مــن الـشعرا

ــه : ديرالغــدير أخــي بــشامة بــن الغــ نــه : ُ قلــت.لمى الــشاعرُبــن أيب ســزهــري خــال أ ُوقــد طبــع ديوا
رزها وأشهرها  .م١٩٩٥، ٢م، ط١٩٤٤، القـاهرة، طبعـة دار الكتـب املـرصية :عدة طبعات، أ

، دار الفكـر املعـارص، بـريوت، ودار الفكـر، دمـشق، فخر الـدين قبـاوة: وآخرها فيام أعلم حتقيق
  .م١٩٩٦-١٤١٧

  .٥٩ملوشح ص ا  انظر النص يف)١٧(



 ٢٢

قـال  .)١٩( منـهَأَطـْأَ طَةَغـِاب النََّّ، ولكـنٍريَهـُن زِ مـُرَعْشـَ أ)١٨(رَجـَ بن حُسْوَأ«: ثم قال .٩

  : ُسْوَأ

ًضالَعـــــــــــُ مَاءَضَ الفـــــــــــُنـــــــــــهِى مَرَ تـــــــــــٍْشيَجــــــــــِب ّ)٢٠(
  

   
..  ..  ..  ..  ..  ..  .. .. )٢١(

  

    
                                                        

ء ( اجلاهليـــة فحـــول مـــن الثانيـــة يف الطبقـــة ُّيِحـــَمُم اجلَّالَذكـــره ابـــن ســـ) ١٨( طبقـــات فحـــول الـــشعرا

ـــــــ إال - مــــــن أصــــــحاب الطبقــــــة األوىل – املتقــــــدمني األربعــــــة نظــــــري وأوس«:  وقــــــال،)١/٩٧  اَّأ

ـو الفــرج و. »رهـط أربعــة عـىل الطبقـات ىف اقتـرصنا ـه ) ١١/٧١األغـاين (ذكـر أ لــف يف ُد اختقـأ

ء وقــال  .نــسبه،وهو مــن متــيم ب ِعــَالُوم«: )١/٢٧٧بيــد َيف ترمجــة ل(ابــن قتيبــة يف الــشعر والــشعرا

  :ٍرَجَس بن حْوَة لقول أنَِّسب األِعَالُمي مُواسمه عامر بن مالك، وس: ٍيدِبَة هو عم لنََِّساأل

َف األســــــــــــــــنَّة عــــــــــــــــامر ٌوال عــــــــــــــــب أطــــــــــــــــرا َِ ِ ِ َ َْ َ َ  

   
ــــــــــــــــــ ـــــــراح لــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــظ الكتيبــــــــــــــــــة أْمجَ َفـــــــــــ ِ َِ َ ََ   ُعُّ

    
نــه طبــع ب: ُ      قلــت  . م١٩٦٧ - ١٣٨٧حممــد يوســف نجــم، دار صــادر، بــريوت، : تحقيــقُوديوا

 -١٤٢٢ العدد التاسـع، وعليه استدراك لعبد الرزاق حويزي، جملة الذخائر، لبنان، بريوت،

. م١٩٧٩حممــــود عبـــد اهللا اجلـــارد، دار الرســـالة، بغــــداد، : تحقيـــقولـــه طبعـــة أخـــرى ب. م٢٠٠٢

قبي، جملة العرب، وعل   .م٢٠٠٦-١٤٢٧، ٤٢، السنة٤ ، ٣جزءيه مستدرك لوليد الرسا
: ، ووقـع يف األخـري٥٩، واملوشـح ص ١/٢٠٦الشعر والشعراء البن قتيبـة : انظر النص يف) ١٩(

ــــو الفــــرج يف األغــــاين . »طامنــــه« مــــن غــــري طريــــق أيب حــــاتم عــــن األصــــمعي ) ١١/٧٠(ورواه أ
 سـمعت :قـال األصـمعي حـدثنا :قـال عمـر حـدثنا :قـال أمحـد نـاأخرب«: باختالف يف اللفظ، قـال

ــا ويفــرس هــذه . »منــه طأطــأ النابغــة نــشأ فلــام ،الــشعراء فحــل حجــر بــن أوس كــان :يقــول عمــرو أ
 بــن عمــرو أيب عــن ،النحــوي يــونس حــدثنا«): ٨ص (ُالعبــارة قــول أيب عبيــدة يف كتــاب الــديباج 

 متـيم شـاعر فهـو: قـال .وزهـري النابغـة قطهأسـ حتـى مـرض شـاعر حجر بن أوس كان: قال العالء
 اجلمحـــــي يف الطبقـــــات وقــــال .»اجلاهليـــــة يف منــــه أشـــــعر متــــيم يف لـــــيس مــــدافع، غـــــري اجلاهليــــة يف
ـــو عمـــرو بـــن العـــالء:قـــال يـــونس): ١/٩٧(  حتـــى نـــشأ النابغـــة كـــان أوس فحـــل مـــرض« : قـــال أ

  .»وكان زهري راويته. وزهري فأمخاله
ء كـــذا الـــنص يف األصـــول، ووقــــع) ٢٠( ، واملعــــاين الكبـــري البـــن قتيبــــة ١/٢٠٦ يف الـــشعر والـــشعرا

  ):١٢١وانظر ديوان أوس ص (٢/٢٦٤، ومنتهى الطلب ٢/٨٩٠

َترى« ِبالفضاء منَّا َاألرض َ َ َ َ ًمريضة ِ َ ِ َ«  



 ٢٣

  :ا آخر، فقالً، فجاء بمعناه يف نصف بيت وزاد شيئُةَِغابوقال النَّ .يف قافية

ُاء مَضَ الفـــــــــــِهِ بـــــــــــُّلَظـــــــــــَ ي)٢٢(ٌْشيَجـــــــــــ   ًالِّضَعـــــــــــُ

   
ِع اإلَدَيـــــــــــــــ )٢٤()٢٣(»ىِارَحَ صــــــــــــــــَّنُهـَّــــــــــــــــَأَ كَامَكــــــــــــــــُ

  

    
ــو حــاتم .١٠ كــان :  قــالٍدْجــَ مــن أهــل نٌحــدثنا شــيخ«:  قــالُّنا األصــمعيحــدث: قــال أ

  .)٢٦(»سن شعرهُحـِ ل،اًرـِّبَحـُ يسمى يف اجلاهلية م)٢٥(ُّىِونََ الغٌلْيَفُط

                                                                                                                                                                       

ًمعـــــضلة«: ومتـــــام البيـــــت) ٢١( َ ِّ َ ـــــا ُ ٍبجمـــــع ِمنَّ ْ َ ِعرمـــــرم ِ َ ْ َ ):  ٢/٨٩٠املعـــــاين الكبـــــري (ابـــــن قتيبـــــة   قـــــال.»َ

 ينـــشب كــام نــشبنا أي ،بنــا األرض هــذه نــشبت فقـــد أي ،بطنهــا يف ولــدها نــشب التــي :لةِّاملعــض«

  .»الكثرة من يريد بطنها يف هذه ولد

  .»ًَمجْعا«: رواية الديوان ، بينام جاءت١/٢٠٦ كذا رواية ابن قتيبة يف الشعر والشعراء )٢٢(

هــــذا : يقــــول. ّيقالــــض: ِّواملعــــضل. مــــا اتــــسع مـــن األرض:  والفــــضاء.٥٨ديـــوان النابغــــة ص ) ٢٣(

ِع اإلَدَيـ«: وقولــه. اجلمـع يمــأل الفــضاء حتــى يـضيق عنــه لكثرتــه أي هــذا : »ىِارَحَ صــَّنُهـَّــَأَ كَامَكــُ

ِّاجلمـــع يـــصري اإلكـــام التـــي هـــي األرض غـــري املـــستوية بـــصخورها وأحجارهـــا الناتئـــة صـــحاري  ُ
  .مستوية

  .١/٢٠٦انظر النص يف الشعر والشعراء البن قتيبة ) ٢٤(
ء  قــال) ٢٥( َيــل بــن كعــب الغَفُ هــو ط«): ١/٤٥٣( ابــن قتيبــة يف الــشعر والــشعرا ــٍ ــو . »ّيِونَ وقــال أ

..  كعــــب بــــن عــــوف بــــن يــــلَفُط هــــو الكلبــــي ابــــن  قــــال «):٣٥٠، ١٥/٣٤٩(األغــــاين الفــــرج يف 
ء أقـدم من إنه يقال.. املعدودين الفحول من جاهيل شاعر وطفيل  هاشـم  أخـربين..قـيس شـعرا

 مـن أكـرب فيـلُط كـان :قـال – األصـمعي – عمـي حـدثني :قـال الـرمحن بـدع حدثنا :قال حممد بن
نـه عـدة طبعـات آخرهـا بتحقيـق: قلـت. »منـه أقـدم فحـل قـيس يف ولـيس ،النابغة : وقـد طبـع ديوا

  .م١٩٩٧حسان فالح أوغيل، دار صادر بريوت، 
، ١/٤٥٣، والــــــشعر والــــــشعراء البــــــن قتيبــــــة ٢٩٤ ص اخليــــــل أليب عبيــــــدة: انظــــــر الــــــنص يف) ٢٦(

بــــــاري يف رشح . ٣/٣٣، واملخــــــصص ٢/٦١٠، والــــــصحاح للمــــــربد والكامــــــل وقــــــال ابــــــن األ
ًحمــــرب ّنــــويَالغ فيــــلُط ســــمي التحبــــري ومــــن«): ٤١١-٤١٠ص(املفــــضليات  . »شــــعره لتزيينــــه ،اِّ

و الفرج األصـفهاين يف األغـاين   خطيـب الكنـدي احلـسني بـن حممـدعـن ) ١٥/٣٥٠(وأخرجه أ
ــــِّالر حــــدثني :قــــال القادســــية مــــسجد ّايشَي

 اجلاهليــــة أهــــل كــــان« :قــــال األصــــمعي حــــدثني :قــــال ِ
  .»اخليل وصفه حلسن ،املحرب :ّوينََالغ ًفيالُط يسمون



 ٢٤

 ُّ األصـمعي.)٢٧(»ْسيَ القـئِرْ مـن امـُرَعْشـَعره أِ بعـض شـ عندي يفٌيلَفُوط«: قال .١١

  .يقوله

  .»اًيس شيئَالق ئِرْام من ٌيلَفُخذ طَوقد أ«: ثم قال .١٢

  .)٢٩(» كانوا معهَيكِالَعَ القيس لص)٢٨(]ئامر[ا من شعر ًرـِيثَ كَّويقال إن«: قال .١٣

  .)٣١(»َْرصيَ إىل قَومُّ دخل معه الر)٣٠(َةَيئِمَق وكان عمرو بن«: قال .١٤

ه أشـبه َعرِ شـَّفـإن. )٣٢(ًالْيَفـُ يل طادعـو: كان معاويـة بـن أيب سـفيان يقـولو«: قال .١٥

   .» فحلوهو، ريَهُ من زَلنيََّوبشعر األ

َّاينَيْبُّالــذ [ َابغــةن العجــب أن النَِّمــ«: ثــم قــال .١٦ ا قــط بــيشء إال ًســَرَ فْنعــتَ مل ي)٣٣(] ِ

 : قوله

                     .. .. .. .. ..    

   
ــــــــــــــُص َرهــــــــــــــِاخنََ ماًرـْف )٣٥()٣٤(»ِارَجــــــــــــــْرَن اجلِا مــــــــــــــُ

  

    

                                                        

  .٤٢انظر النص يف املوشح ص ) ٢٧(

  .»ز«ما بني حارصتني ساقط من ) ٢٨(

 بعض حدثنى«: قال) ٤٢ص (وروى املرزباين يف املوشح . ٤٢انظر النص يف املوشح ص ) ٢٩(

 امـــرئ شـــعر مـــن اًكثـــري  إن:يقـــال: قـــال ّالرياشـــى، عـــن األســـدى، حممـــد بـــن دأمحـــ عـــن ،أصـــحابنا

  .»وغريه قميئة بن عمرو مثل ،معه يكونون كانوا لفتيان هو وإنام ،له ليس القيس

  .٣٤ستأيت ترمجته يف النص ) ٣٠(

  .٤٢انظر النص يف املوشح ص ) ٣١(

ء  يف الـشعر والـش- وهو مقول قـول معاويـة –انظر النص إىل هنا ) ٣٢( نـة  (١/٤٥٣عرا وعنـه خزا

 ىل دعـــوا«: ، ووقعـــت العبـــارة يف الـــشعر والـــشعراء هكـــذا١٥/٣٥٠، واألغـــاين )٩/٤٧األدب 

 يف شــئتم مــا وقولــوا ًطفــيال يل خلــوا«: ، وجــاءت يف األغــاين هكــذا»لكــم الــشعراء وســائر طفــيال

  .»الشعراء من غريه

  .»ز«،  وهي يف »س«، و »ت«ما بني حارصتني ليس يف ) ٣٣(



 ٢٥

فيـــل ُ، ولكـــن ط اخليـــلَنون صـــفةِس ُحيـــ،ٌْريَهـــُ وز،ٌسْوَ وأ،ُغـــةِابومل يكـــن النَّ«: قـــال .١٧

شد له. »، وهو فحل)٣٧(عت غاية يف النَّ)٣٦(ِلْيَاخل   :)٣٨(ثم أ

َيــــــــــر« دُ ْ فــــــــــأَىلَ عــــــــــ)٣٩(ُا   َامََّأَ كــــــــــِامَجــــــــــِّ اللِسَ

   
ــــــــــ ــــــــــ)٤٠(ُادَرُي َه مِ ب ــــــــــْرِ ِاة جــــــــــَق ِع مــــــــــشذبْذُ َّ َ ٍُ«  

    
َيــر « :قولــه دُ ْ فــأَىلَ عــُا  ويقــال .ه عليــهُأي حاولتــ: ه عــىل كــذاُ راودتــ تقــول:»ِامَجــِّ اللِسَ

ضُدتَرَأ    .)٤١(ُهَنقُ عُفِصَام يَّ وإن.اًه أ

 . )٤٣(»ٌلْحَ ف)٤٢(ُّيِدْعَجـ الُةَِغابوالنَّ«: قال .١٨
                                                                                                                                                                       

ُيتحلــب«:  وصــدره.٦٠ديـوان النابغــة ص  )٣٤( َ ََّ ُاليعـضيد َ ْ ِأشــداقها ِمــن َ َ ْ : واليعــضيد، واجلرجــار. »َ
ْبقــــل ونبــــت َ ٌ ْ يــــصف خــــيلهم يف خــــصب، فهــــي ترعــــى اليعــــضيد، فتتــــساقط بقيتــــه مــــن أشــــداقها، . َ

ْوترعى اجلرجار، فتصفر من نوره مناخرها َ.  
  .٥٣انظر النص يف املوشح ص ) ٣٥(
و الفرج )٣٦(  بـن حممـد حـدثنا :قـال النحـوي مالـك بـن اهللا عبـدعن ) ١٥/٣٥٠ألغاين ا( روى أ

  .»إياها وصفه لكثرة ،اخليل طفيل يسمى الغنوي طفيل كان« :قال حبيب
  .٥٣ النص إىل هنا يف املوشح ص )٣٧(
 كـان غـارة، يف ةدالقـصي هذه طفيل قال  إنام« :)١ص( يف االختيارين األصغر األخفش قال )٣٨(

  . »شعره أجود من القصيدة وهذه. رسَوأ تل،َوق منها، فنال طيئ، عىل أغارها
َيقــول إن هــذا الفــرس يــدافع ويعــالج عــىل فــأس اللجــام، وهــو حديدتــه التــي تكــون يف الفــم، ) ٣٩( َ

ام  َه مِ بعالجُيكأ ِاة جَقْرِ ِع مشذبْذُ َّ َ   .منه النخلة يف يرتقى الذي املوضع يريد: ٍُ
ويف االختيـــــــــارين لألخفـــــــــش األصــــــــــغر  ،)٤٠ص  (ُكـــــــــذا يف األصـــــــــول، وروي يف الــــــــــديوان) ٤٠(

َيرادى«): ٢٩ص( َُ«.  
ُوقـد حـرشت . ُوكأن هذه العبارة أقحمت مـن حاشـية شـارح أو قـارئ إىل املـتن بفعـل ناسـخ) ٤١(

قال والنابغة اجلعدى فحـل قولـه يـراد عـىل فـأس اللجـام « : بني شقي النص القادم هكذا» ز«يف 
ــضا وإنــام يــصف عنقــه وهــو جيــد الــصفة تقــول راودتــه عــىل كــذا أي حاولتــه عليــه  ويقــال أردتــه أ

  .»..للخيل جدا
ء ( اجلاهليـــة فحـــول مـــن الثالثـــة يف الطبقـــة ُّيِحـــَمُم اجلَّالَذكـــره ابـــن ســـ) ٤٢( طبقـــات فحـــول الـــشعرا

ـــــو الفـــــرج يف األغـــــاين ، و) ١/١٢٣ ـــــومـــــا ذكـــــره أن الـــــصحيح يف نـــــسبه ) ٥/١(ذكـــــر أ  عمـــــرو أ
كان «): ١/١٢٣الطبقات(م َّالَابن س وقال .»اهللا عبد بن قيس بن ناَّبِح«: ّيِمَذْحَوالق الشيباين



 ٢٦

شد .»ا للخيل جدِفةِّوهو جيد الص« .١٩   : ثم أ

              » ... ... ... ... ...  

   
ِزفــــــــــــــــــَِي لَادَرَ أْوَ أَونؤُّ الـــــــــــــــــشُّشدَيـــــــــــــــــ )٤٤(»اَرـْ

  

    
  : فيها يف قصيدته التي يقولَنَسْحَوقد أ« .٢٠

ـــــــــِت ـــــــــَمـ الَكْل َم الِارـَك ـــــــــْعَ قُ ِان مـــــــــَب ـــــــــبنْنِ ٍ ل َ َ
  

   
ـــــــــــــِا بَيبِشـــــــــــــ ـــــــــــــَ فٍاءـَم ـــــــــــــَا بَادَع َد أْع ـــــــــــــُ   »َاالَوْ

    
 قـال َّامـَلـ«:  قـال.)٤٥( فإن هذا البيت يدخل يف شعر غـريهما مذهبه يف ذا؟: قلت .٢١

ِد رِاشَا ننَِّوم: )٤٦(ّيِْريَشُ القاَيَحـار بن الَّوَس ، )٤٨(اًبـِاجَ حََرسَ أالـذيا نَِّوم ،)٤٧(ِهِلْجُ

 :  حينئذُقال النابغة .)٤٩(َنَبَّى اللَقَالذي سا نَِّوم

                                                                                                                                                                       

وقـال . »ا، طويل البقاء ىف اجلاهلية واإلسالم وكان أكرب مـن النابغـة الـذبيانىًِقلْفُا مً، شاعرًقديام
ء  ــى رســول«: )١/٢٨٩(ابـن قتيبــة يف الــشعر والــشعرا ــا لــيىل، وهــو جــاهيل، وأ َكــان يكنــى أ  اهللا ٌ

ـــــــــشده☺ َّقـــــــــال ابـــــــــن ســـــــــالم  و.».. وأ  كيـــــــــف تقـــــــــرأ : ليـــــــــونسُقلـــــــــت«): ١/١٢٦الطبقـــــــــات (َ

)Ò Ñ Ð Ï Î(  ]وهو أفصح العرب:ي قال اجلعد: فقال؟]٢٢:النمل :  

ِأ  احلــــــــــــــــــارضَبَ ســــــــــــــــــْنِمــــــــــــــــــ ِ   ِْذ إَبِرْأَ مــــــــــــــــــَينَ

   
ـــــــــــــــــــْبَي   اَمـــــــــــــــــــِرَ العِِهلْيَ ســـــــــــــــــــِونُن دِ مـــــــــــــــــــَوننُ

    
ـــى عمـــرو         ءة أ نـــه عـــدة طبعــــات، منهـــاُوقـــد طبــــع ديو: ُقلـــت. » ويــــونس،وهـــو عـــىل قــــرا طبعــــة : ا

ـــو ذيــاب، دار القلــم، دمــشق، : بتحقيــق : تحقيـــق، وآخرهـــا فــيام أعلــم بم١٩٨٧خليــل إبــراهيم أ
  .م١٩٩٨واضح الصمد، دار صادر، بريوت 

، وليـست »..يراد عىل فأس اللجام: قوله« : عىل العبارة السابقة» ز«تقدمت هذه العبارة يف ) ٤٣(
وراجـــــع احلاشـــــية  .ه بـــــني حـــــارصتني خللــــو أصـــــوله منهــــابعتــــيف ط» س«، وأضـــــافها »ت«هــــي يف 
  .السابقة

ًنفس َ هنى«: ورواية املصادر.كذا يف األصول) ٤٤( َ ْقـد ْوَأ اَ ِليزفـ َادَرَأ َ ِْ املعـاين الكبـري البـن : انظـر. »اَرـَ
حتقيـــق حممـــد آل ياســـني، (، والعبـــاب الزاخـــر للـــصغاين ١/٧٩٨، وســـمط الـــآليل ١/١٣٩قتيبـــة 

، ١/٦٢٤ورواية مجهرة أشـعار العـرب . ٦٧، وديوان النابغة اجلعدي ص٦٣٧ص) جزء الفاء
ٌبـــه نفـــس«: ٢/٩٦، وأســـاس البالغـــة ٩/٣٣٥وهتـــذيب اللغـــة  َ َ ِ ُديدَ شـــ«: وصـــدره يف الـــديوان. »ِ ِ 

َقــال ِموقفنيـالــ ِتِ ْ ََ ِ َّأَكــ ْ ــه :»..اًسَفــَن هنــى«: وقولــه. »َامَ  نفــسه هنــى ثــم لــذلك فــانتفخ يزفــر أن أراد كأ
ْوالقلت. الفخذين رؤوس :فانِاملوقو .رده أي   .الفجوة بني الرتقوة والعنق: َ

َّقــال ابــن ســالم اجلمحــي ) ٤٥( ء (َ ــا أن جممعــون الــرواة«): ٢٦٠، ١/٥٩طبقــات فحــول الــشعرا  أ
ــــى بــــن تْلَّالـــص وذكــــر أن . »كلمــــة ىف احلبــــشة تلــــواَق حـــني فــــارس أهــــل يمــــدح« ..» قالـــه بيعــــةَر أ



 ٢٧

ـــــــــِت ـــــــــَمـ الَكْل َم الِارـَك ـــــــــْعَ قُ ِان مـــــــــَب ـــــــــبنْنِ ٍ ل َ َ
  

   
 ... ... ... ... ... ......«)٥٠(

  

    
  .)٥١(»غَلْبَ مَّ كلْتَغَلَ ب،كربَ األِةَِغابلنَّ لُلو كانت هذه القصيدة«: األصمعيقال  .٢٢

                                                                                                                                                                       

َالنابغة استفاده يف كلمة فخر َّ هبا ورد فيها عىل القشريي، وأن العربَ  يريـدون ال ذلـك تفعل  قدَ
ء  انظر. الرسقة به   . ١/٥٨طبقات فحول الشعرا

رَّوَس: هو) ٤٦(   النابغـةهجـاوكـان قـد  .أمـه وهـي ،اَيَحـال ابن له يقال ، ّيِْريَشُ القةَْربَس بن َىفْوَأ بن ا
لــــه وســــب  ،متجــــاورون بأصــــبهان وهــــم عــــدةج بنــــي وبــــني قــــشري بــــني كــــان أمــــر يف أزد مــــن أخوا
ـــه بـــذلك ســـميت الفاضـــحة هلـــا يقـــال التـــي بقـــصيدته النابغـــة فأجابـــه  قـــشري مـــساوي فيهـــا ذكـــر أل
ر وفخر به يسبون كانوا ما وكل وعقيل  هـذين سـوى عـامر بنـي بطـون لسائر كان وبام قومه بمآ
  . ١٤-٥/١٣انظر األغاين . وعقيل قشري من احليني

َحياش:  هو)٤٧( ام أدرك فارس ،القشريي األعور بن يسَق بن ِ  يـوم وشهد ،يره ومل ☺ النبي أ
ــىل الريمـوك  ،اًقــْلَخ لــوجُالع نِمـ لَتــَقَف الريمـوك شــهد الكلبـي بــن هـشام قــال..  احـسنً بــالء فيـه وأ

رَّوَس فقال ،ينشدها جعل ثم ،يشعر ال وهو هُلْجِر طعتُوق   :أوىف بن ُا

ــــــــــــــِمَو   ِهِلــــــــــــــْجِ رُدِاشــــــــــــــَ ونٍابَّتــــــــــــــَ عُا ابــــــــــــــننَّ

   
ــــــــــــــِمَو   اَبـــــــــــــــِاجَ حّى إىل احلـــــــــــــــيَّدَا الـــــــــــــــذي أنـَّ

    
ْالرقيبـــة وذ - أرسه يعنـــي – أداه والـــذي ةَارَرُز بـــن بِاجـــَح يعنـــي         َ  قـــشري، بـــن ســـلمة بـــن  مالـــكُّ
، ١٥/٣٧٧، وتــــــاريخ دمــــــشق ٣٤٨مجهــــــرة النــــــسب ص : انظــــــر.  يف اجلاهليــــــةجبلــــــة يــــــوم هَرسَأ

  .١٧/١٦٩، وتاج العروس ٣/٦٥) ط هجر(واإلصابة 
َّ راجع احلاشية السابقة، ورد النابغة اجلعدي عىل سوار يف هذا الشأن بقوله)٤٨( ُّ َّ َُ:  

َّ ممـــــــــــٌبِاجـــــــــــَ حْنُكـــــــــــَ يْفـــــــــــإن   ِهِ بـــــــــــَتْرَخـــــــــــَ فْنِ

   
  َاالَ خــــــــــــَالَا وـمــــــــــــَ عٌبِاجــــــــــــَ حْنُكــــــــــــَ يْمَلــــــــــــَف

    
  !        يعني أن حاجب بن زرارة من متيم، فكيف تفخر به ولست من قومه وال قبيلته؟

ر ابـــن احليـــا فخـــر عليـــه بـــأهنم ســـقوا رجـــال مـــن جعـــدة أدركـــوه يف ســـفر وقـــد جهـــد )٤٩( ِ وكــان ســـوا َ َ ًّ ََ َ ََ َ
َعطشا لبنًا وماء فعاش   .٥/١٥انظر األغاين . ً

باهنـا فتـرشب إبـال تأخـذ بـأن ولـيس ،دركهُت حتى بثأرك تطلب أن املكارم ّإن:  يقول)٥٠(  فتعـود أ
ْوالقعب. ًبوال   . ج وخلطمز: وشاب. قدح من خشب: َ

  : يعني بذلك قصيدة اجلعدي التي منها البيت السابق، ومطلعها)٥١(

َإمـــــــــــا تـــــــــــرى ظلـــــــــــل األ َ َ ُ ْ َ ـــــــــــَّ َام قـــــــــــد حـــــــــــرسَّ َ َ   ْتِ

   
ـــــــــــــي وشـــــــــــــمر ْعنّ ْت ذيـــــــــــــَ َ َّ كـــــــــــــان ذيـــــــــــــًالُ   َاالَ

    
نه ص    .١٢٢        وانظر ديوا



 ٢٨

 .)٥٣(»ليس بفحل«: ؟ قال)٥٢(علبةَس بن ثْيَ قـيِنَى بَشْعَ، أىَشَْعفاأل: ُقلت .٢٣

  .»فحل« :؟ قال)٥٤(ةَدَبَ عُ بنُةَمَقْلَفع: ُقلت .٢٤

  .)٥٦(»فحل«: ؟ قال)٥٥(ةَزِّلِ بن حُثِارَحـفال: ُقلت .٢٥

                                                        

حـــول الـــشعراء طبقـــات ف( اجلاهليـــة فحـــول مـــن األوىل يف الطبقـــة ُّيِحـــَمُم اجلَّالَذكـــره ابـــن ســـ) ٥٢(
َل بـن رشَدنْـَيمـون بـن قـيس بـن جَوهو م«: وقال يف نسبه، ) ١/٥٢ حَ يـل بـن عـوف بـن سـعد بـن ِا

ــا بــصريْيَبُضــ ء .»عة بــن قــيس بــن ثعلبــة ويكنــى أ : )١/٢٥٧( وقــال ابــن قتيبــة يف الــشعر والــشعرا
: ل لــهسلم، فقيــُ ليــ☺، وأدرك اإلســالم يف آخــر عمــره، ورحــل إىل النبــي ً قــدياماجاهليــوكــان «

ُأمتتــع مـنهام ســنة ثــم أ: إنـه حيــرم اخلمـر والزنــا، فقـال وقــال . » فــامت قبـل ذلــك بقريـة بالياممــة.سـلمً
. » يف شـعرهد عىل ملوك فارس، ولذلك كثرت الفارسـيةِفَوكان األعشى ي: وقال«): ١/٢٥٨(

 .»سَلــَب بــن عَّلــس أخــت املــسيَوأمــه بنــت ع«): ٣٢٥ص (معجــم الــشعراء يف وقــال املرزبــاين 
نه عدة طبعات، أمهها: ُلتق حممـد حممـد حـسني، مكتبـة اآلداب، : طبعة بتحقيـق: ُوقد طبع ديوا

  .م١٩٨٣، بريوتثم مؤسسة الرسالة، . م١٩٥٠القاهرة، 
  .٦٢ انظر النص يف املوشح ص )٥٣(
بعـــة يف الطبقــة ُّيِحـــَمُم اجلَّالَذكــره ابـــن ســـ) ٥٤( ء ( اجلاهليــة فحـــول مـــن الرا طبقـــات فحـــول الـــشعرا

 وإنــام ،ٌ وهــم أربعــة رهــط فحــول شــعراء موضــعهم مــع األوائــل«: الــذين قــال فــيهم ،) ١/١٣٧
ـدى الـرواة  بـن قـيس بـن ةِارشَنـ بـن ةَدَبـَع بـن ةَمـَقْلَ ع«: وقـال يف نـسبه.  »أخل هبم قلة شعرهم بأ

ِمت بن اةنََم ِيدَز بن مالك بن ربيعة بن يدَبُع ء . »يمَ  :)١/٢١٨( وقال ابن قتيبة يف الشعر والشعرا
وكـان ينـازع امـرأ القـيس الـشعر، .. ٍهو من بني متيم جاهيل، وهو الذي يقال لـه علقمـة الفحـل «

ــا أشــعر منــك: فقــال كــل واحــد مــنهام لــصاحبه ــو الفــرج يف األغــاين . »..أ ، ٢١/٢٠٠(وروى أ
 ،الفحـل علقمـة :ةَدَبـَع بـن لعلقمـة ويقـال«: عبيـدة أيب عـن ،حـاتم أيب عـن ،دريـد بنا عن) ٢٠١

ه ذلكب يّمُس ـه القـيس امـرئ عـىل لـه حكمت ا القيس امرئ امرأة عىل خلف أل  منـه أشـعر بأ
نه : ُقلت. »بذلك تسميه العرب زالت وما ،عليها فخالفه فطلقها ،فرسه صفة يف ُوقد طبع ديوا

رزهـــا أمحـــد لطفـــي الـــصقال، ودريـــة اخلطيـــب، وراجعـــه فخـــر الـــدين : بتحقيـــق: عـــدة طبعـــات، أ
وآخرهـــا فــيام أعلـــم . م١٩٦٩ - ١٣٨٩بعــة األصـــيل، حلــب، ريب، مطقبــاوة، دار الكتــاب العـــ

  .م١٩٨٦عبد الرزاق حسني، املكتب اإلسالمي، بريوت، : تحقيقب
ء ( اجلاهليــة فحــول مـن الــسادسة يف الطبقــة ُّيِحــَمُم اجلَّالَذكـره ابــن ســ) ٥٥( طبقــات فحــول الــشعرا

: وقـــــال يف نـــــسبه.  »دة لكـــــل واحـــــد مـــــنهم واحـــــ،أربعـــــة رهـــــط «: الـــــذين قـــــال فـــــيهم، ) ١/١٥١



 ٢٩

  .)٥٨(»ليس بفحل«: ؟ قال)٥٧(ومُثْلُمرو بن كَفع: ُقلت .٢٦

  .»فحل«: ؟ قال)٥٩(ٍسَلَ بن عُبَّيَسُمـفال: ُقلت .٢٧

                                                                                                                                                                       

يـان ْبُم بـن ذَشُجـعبـد اهللا بـن مالـك بـن عبـد سـعد بـن د بـن ْيـَدُوه بـن بُرْكـَة بـن مَزِّلـِاحلارث بن ح«
نــه عـدة طبعــات، آخرهـا فــيام أعلــم : ُ قلـت. »بـن وائــلر بـن بكــر ُكْشَنانــه بـن يــِبـن ك ُوقــد طبـع ديوا

  .م١٩٩١ - ١٤١١إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، بريوت، : بتحقيق
ــو عبيــدة يف الــديباج )٥٦( ء أشــعر أن عــىل واتفقــوا«): ١٠ص ( قــال أ : واحــدة اجلاهليــة يف الــشعرا

  .»لثومُك بن وعمرو ة،َزِّلِح بن واحلارث د،ْبَالع بن ةَفَرَط
ء ( اجلاهليــة فحــول مـن الــسادسة يف الطبقــة ُّيِحــَمُم اجلَّالَذكـره ابــن ســ) ٥٧( طبقــات فحــول الــشعرا

 عمرو «: وقال يف نسبه.  » لكل واحد منهم واحدة،أربعة رهط «: ذين قال فيهمال، ) ١/١٥١
م نَْب بـن عمـرو بـن غـْيـَبُم بـن بكـر بـن حَشُ بـن جـْريَهـُاب بن سعد بن زَّتَبن كلثوم بن مالك بن ع

ء  يف كتــاب ابــن اجلــراح وروى .»بِلــْغَبــن ت  بكــر أيب عــن )٤٨ص (مــن اســمه عمــرو مــن الــشعرا
ــرم، عــن أيب عبيــدة قــال: ة قــالأمحــد بــن أيب خيثمــ عمــرو بــن كلثــوم «: حــدثنا عــيل بــن املغــرية األ

أال هبـــــــى بــــــــصحنك : صـــــــاحب قـــــــصيدة واحـــــــدة جيـــــــدة ليـــــــست لــــــــه ثانيـــــــة مثلهـــــــا، وهـــــــي قولـــــــه
رزهـا: ُقلت. »..فاصبحينا نه عدة طبعـات، أمههـا وأ ـو زيـد، دار : بتحقيـق: ُوقد طبع ديوا عـيل أ

ء تغلـب يف : م نـرشه مـرة أخـرى ضـمن كتابـهثـ. م١٩٩١ - ١٤١٢سعد الـدين، دمـشق،  شـعرا
  .م٢٠٠٠ -١٤٢١ اجلاهلية، املجلس الوطني للثقافة، الكويت،

  .١٠٦ انظر النص يف املوشح ص )٥٨(
ء ( اجلاهليــة فحــول مــن الــسابعة يف الطبقــة ُّيِحــَمُم اجلَّالَذكــره ابــن ســ) ٥٩( طبقــات فحــول الــشعرا

ْأربعـــة رهـــط حم«: الــذين قـــال فــيهم، ) ١/١٥٥ ُكمــون مُ  فـــذاك الـــذى ،ةّلــِ وىف أشـــعارهم ق،ونّقلـــِ
اممة بن زيد بن ثعلبة بن عمرو بن ُس بن عمرو بن قَلَب بن عّيَسُمـال «: وقال يف نسبه. »همَّخرَأ

 وقــال ابــن قتيبــة يف الــشعر . »يعةَبُ بــن أمحــس بــن ضــَّىلُاعــة بــن جــُمالــك بــن جــشم بــن بــالل بــن مخ
ء  ء بكـــر«: )١/١٧٤(والـــشعرا هـــو مـــن .. ٍ بـــن وائـــل املعـــدودين، وخـــال األعـــشى ٍهـــو مـــن شـــعرا

ــا الفــضة، وهــو خــال األعــشى أعــشى  مجاعــة وهــم مــن بنــي ضــبيعة بــن ربيعــة بــن نــزار، ويكنــى أ
َّواســـمه زهـــري بـــن علـــس، وإنـــام لقـــب املـــسي. قـــيس، وكـــان األعـــشى راويتـــه وهـــو . ٍب ببيـــت قالـــهٍ

نـــه عـــدة طبعـــات: ُقلـــت. »جـــاهيل مل يـــدرك اإلســـالم رزهـــاُوقـــد طبـــع ديوا ـــو : بتحقيـــق: ، أ ـــور أ أ
عبــد الــرمحن : تحقيــقوآخرهــا فــيام أعلــم ب.  م١٩٩٤رات جامعــة مؤتــة، األردن، ســويلم، منــشو

  .م٢٠٠٣ - ١٤٢٣الوصيفي، مكتبة اآلداب، القاهرة، 



 ٣٠

ثــى«:  هــو؟ قــالٌ، أفحــل)٦٠(يــدَ بــن زُّيِدَ فعــ:ُقلــت .٢٨ قــال . )٦١(»لــيس بفحــل وال أ

و حاتم ت: أ ى سمعتُوإنام سأ   .اًم عليه أحدِّقدُ ال ي)٦٢( ابن مناذرُه أل
                                                        

بعـــة يف الطبقــة ُّيِحـــَمُ اجلمَّالَذكــره ابـــن ســـ) ٦٠( ء ( اجلاهليــة فحـــول مـــن الرا طبقـــات فحـــول الـــشعرا

 وإنـــام ،ٌوهـــم أربعـــة رهـــط فحـــول شـــعراء موضـــعهم مـــع األوائـــل«:  قـــال فـــيهمالــذين، ) ١/١٣٧

دى الرواة ـوبِبن زيد بن َمحـ ّىِدَع«: وقال يف نسبه. »أخل هبم قلة شعرهم بأ  ،ار بـن زيـد بـن أ

 ،ريةِ كـان يـسكن احلـ«): ١/١٤٠الطبقـات ( وقـال .»أحد بنى امرئ القيس بن زيد مناة بن متـيم

كَرُويــــــ  . وختليــــــصه شــــــديد،ٌ كثــــــريٌء عليــــــه يشَلِمــــــُ فح،قــــــهِنطَل مُهَ وســــــ،هُ لــــــسانَنَالَ فــــــ،ن الريــــــفِا

بيــب يف املغتــالني مــن َوذكــره ابــن ح. »ل فــأكثرَّضَفــُمـط فيــه الَّلــَ وخ،ف األمحــرَلــَواضــطرب فيــه خ

ء ف والـشعرا ـوب بــن  عـدي بــن زيـد« :وقــال) ٢٣٣، ٢/١٥٨نــوادر املخطوطـات (األرشا بــن أ

ء  .»ًكـان كاتبــا لكــرسى ..  الــشاعرّيِادَبــِمحـار الع : )١/٢٢٥(وقــال ابـن قتيبــة يف الــشعر والــشعرا

ـــضا .»ةّجـــُوعلامؤنـــا ال يـــرون شـــعره ح« ـــو عبيـــدة عـــن أيب : وقـــال«): ١/٢٣٠(ً وقـــال أ وذكـــر أ

ء بمنزلــة ســهيل يف النجــوم، يعارضــها وال : عمــرو بــن العــالء قــال ٍكــان عــدي بــن زيــد يف الــشعرا

ني شــعره، ألن أوالعــرب ال تــروي: جيــري جمارهيــا، قــال  مــن اٍفاظــه ليــست بنجديــة، وكــان نــرصا

ـــــِع نـــــه بتحقيـــــق: ُقلـــــت .»رية، قـــــد قـــــرأ الكتـــــبِ احلـــــِادَب حممـــــد جبـــــار املعيبـــــد، دار : ُوقـــــد طبـــــع ديوا

  .م١٩٦٥اجلمهورية، بغداد، 
  .٩٢ انظر النص يف املوشح ص )٦١(
ِحممــد بــن منَــاذر، :  هــو)٦٢( ــوُ ــو وقيــل جعفــر، أ ــو وقيــل اهللا، عبــد أ  بــن ريَبُصــ بنــي يــح، مــوىلِرَذ أ

و الفرج وياقوتة،لَظنَْح بن وعُبْرَي ـه :  ذكر أ  ،فيهـا وإمـام باللغـة العلـم يف مقـدم فـصيح شـاعرأ
ـــه أمـــره أول يف وكـــان أهلهـــا أكـــابر عنـــه أخـــذ وقـــد  كَّتَهـَوتـــ النـــاس فهجـــا ذلـــك عـــن عـــدل ثـــم يتأ

 وتـسعني ثـامن سـنة هنـاك فـامت ،احلجـاز إىل عنهـا فـيُن حتـى البـرصة أهـل أعـراض وقذف وخلع
ــا ،أمحــد بــن اخلليــل وصــحب هبــا، يقــرأ حــروف عنــه تــروى اًقارئــ وكــان. ومائــة  وأخــذ ،بيــدةُع وأ
 وشـعبة الثـوري وسـفيان عيينـة بـن سـفيان عـن روى. باحلـديث معرفـة ولـه واللغة، األدب عنهام

ِســمعت«: قـــال عبــاس الـــدوري. ومجاعــة ُوذكــرت وليقـــ] َبـــن معــني[ حييـــى َ ًشــيخ لـــه َ  ْلـــزمَي كـــان اَ
َســفيان ْ ْعيينَــة بــن ُ َ َيقــال ُ ِمنَــاذر  بــنا لــه ُ َأصــحاب مــن يكــن ملو ،شــعر َصــاحب كــان ،أعرفــه :فقــالُ ْ َ 

ِاحلــديث ْيرســـل وكـــان ،َ  يف املـــداد يـــصب وكــان ،اسالنـــ تلـــسع ىحتــ اماحلـــر دمـــسج يف العقــارب ُ
: انظـــر. خـــري فيـــه جـــلَر هنــع ييـــرو لـــيس اسالنـــ وهوجـــ َّدَوْسَتــ ىحتـــ امنهـــ ىضََّوَتـــُي يالتـــ عاملواضــ



 ٣١

 .»فحل«: ؟ قال)٦٣(ان بن ثابتَّسَفح: قلت .٢٩

  .»فحل«: ؟ قال)٦٤(يمِطَخـس بن الْيَفق: قلت .٣٠

                                                                                                                                                                       

، ٣٠٩ بـــرقم ٣/٧٧، والتـــاريخ عـــن حييـــى بـــن معـــني روايـــة عبـــاس الـــدوري ١٨/١٦٩األغـــاين 
  .٢٦٤٨ /٦ومعجم األدباء 

ء  يف ُّيِحـــَمُم اجلَّالَذكـــره ابـــن ســـ) ٦٣( ء ( مـــن طبقاتـــه ُالقــــرى العربيـــةشـــعرا طبقـــات فحـــول الــــشعرا
 قريـــة وأشـــعرهن، لبحـــرينوا والياممـــة والطــائف ومكـــة املدينـــة مخـــس وهـــى«: وقــال، ) ١/٢١٥

 وقد جيدة الشعر كثري وهو - النجار بنى من اخلزرج من - ثابت بن حسان أشعرهم .. املدينة
ـــ أحـــد عـــىل حيمـــل مل مـــا عليـــه محـــل َّ  ال كثـــرية اًأشـــعار عليـــه واُعَضـــَو ْتَّبَتْواســـ ٌقـــريش تَهَاضـــَعَت اَ

ــوه وكــان. ىَّقــنَُت م بــن املنــذر بــن ثابــت أ فهــمو قومــه ســادة مــن حــرا وأخــرج البخــاري يف .  »أرشا
و أخربنى :قال الزهرىمن طريق ) ٤٥٣برقم (صحيحه  ـه عـوف بن الرمحن عبد بن سلمة أ  أ

ـــصارى ثابـــت بـــن حـــسان ســـمع ـــا يستـــشهد األ ـــشدك« :هريـــرة أ  ☺ النبـــى ســـمعت هـــل اهللا أ
 الـشعر  وقـال ابـن قتيبـة يف.»القـدس بـروح دهـَِّأ  اهللا، رسـول عـن أجب حسان، يا« :يقول

ء  ــه مل يــشهد مــع النبــي «: )١/٣٠٥(والــشعرا  ☺وهــو جــاهيل إســالمي متقــدم اإلســالم، إال أ
ـــه كـــان جبانـــ ًمــشهدا، أل رزهـــا بتحقيـــق: ُ قلـــت.»اً نـــه عـــدة طبعـــات أ ســـيد حنفـــي : ُوقـــد طبـــع ديوا

  .م١٩٨٣حسنني، دار املعارف، القاهرة، 
طبقــات فحــول ( مــن طبقاتــه ُالقــرى العربيــة  املدينــة مــنشــعراء يف ُّيِحــَمُم اجلَّالَذكــره ابــن ســ) ٦٤(

ن ِ فم،ٌشاعر – من األوس من بني ظفر – قيس بن اخلطيم «: وقال، ) ٢٢٨، ١/٢١٥الشعراء 
): ٤/٢٦٠( وقال ابن سعد يف الطبقات .»الناس من يفضله عىل حسان شعرا ، وال أقول ذلك

، اخلطـــيم بـــن قـــيس  كـــان« ـــا: ويكنـــى ًشـــاعرا ـــاه، جـــازامل ذي ســـوق فـــواىف يزيـــد، أ  اهللا رســـول فأ
 مــا: َاخلطــيم بــن قــيس فقــال ويكنيــه، بـه يرفــق وجعــل، عليــه ِوحــرص، اإلســالم إىل فـدعاه ،☺

ُفأقـدم، قومنـا وبـني بيننـا الـذي بلغـك وقـد، شـغلتني احلـرب ولكـن، إليـه تـدعو ما أحسن  املدينـة ِ
ظر ُوأ ُ ه فكانت إليك، وأعود َ ء امرأ  اهللا رسول أوصاهف أسلمت، قد السكن بن يزيد بنت ّحوا
ء، يــا: فقــال، املدينــة فقــدم أفعــل،: فقــال فيهــا، احفظنــي: وقــال، هبــا ☺  ٌحممــد أوصــاين قــد حــوا
ني بــك، ــا فيــك أحفظــه أن وســأ ، ذلــك بعــد َاخلطــيم بــن قــيس عــىل ســلمة بنــو فغــدت فاعــل، وأ

ء .  »أســـلم يكـــن ومل فقتلتـــه  ، شـــاعر جميـــد فحـــل« )١٩٦ص (وقـــال املرزبـــاين يف معجـــم الـــشعرا
نـه عـدة طبعـات أمههـا وآخرهـا : ُ قلـت.»اًمن الناس من يفضله عىل حسان شعرو ُوقـد طبـع ديوا

  .م١٩٦٢ - ١٣٨١نارص الدين األسد، مكتبة دار العروبة، القاهرة : فيام أعلم بتحقيق



 ٣٢

  .»فحالن«: ؟ قال)٦٥(انَشِّقَرُمـفال: قلت .٣١

بــن ســعد بــن مالــك، ة َيئــِمَق :هــو«:  قــال.»لفحــ«: ؟ قــال)٦٦(ةَيئــِمَفــابن ق: قلــت .٣٢

و يزيد   .»وكنيته أ
                                                        

ُأمــا الـــمرقش األكــرب فقــد اختلــف يف اســمه، ) ٦٥( ِّ َ ء قــال ابــن قتيبــةُ ): ١/٢١٠( يف الــشعر والــشعرا
ش ِّقَرُي املـــِّمُوســـ. .بـــل هـــو عمـــرو بـــن ســـعد بـــن مالـــك :  ربيعـــة بـــن ســـعد بـــن مالـــك، ويقـــالهـــو«

  :بقوله

ُر والرســـــــــــــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــــــــــــامْفـــــــــــــــــــــــــــَار قَّالـــــــــــــــــــــــــــد ُّ ٌ  

   
ْرقـــــــــــــــــــــش يف ظهـــــــــــــــــــــر األديـــــــــــــــــــــم قلـــــــــــــــــــــم ِ َِّ«  

    
ــو بكـر أمحــد « ): ٣٤ص (مــن اسـمه عمــرو مـن الــشعراء يف كتـاب وقـال ابـن اجلــراح           حـدثني أ

ّأن :  عـن إسـحاق بـن مـرار أيب عمـرو الـشيباين،ين عبد اهللا بـن أيب كـريم أخرب:بن أيب خيثمة قال
. وهـــو جـــاهيل قـــديم جيـــد الـــشعر. اســـمه عـــوف بـــن ســـعد، ويف نـــسب ابـــن الكلبـــي اســـمه عـــوف

معجـــم  يف وقـــال املرزبـــاين .»خـــي املـــرقش األصـــغرّواملـــرقش األصـــغر ابـــن أخيـــه، وطرفـــة ابـــن أ
 .»بِلــْغَ وشــهدا حــرب بكــر وت،ل بـن ربيعــةِهلهــُ مشان عــىل عهــدِّوكــان املرقــ«): ٤ص (الـشعراء 

نـــه عـــدة طبعــــات، منهـــا: ُقلـــت نـــوري محـــودي القيــــيس، جملـــة العــــرب، : تحقيــــقب :ُوقـــد طبــــع ديوا
بعنــوان كــارين صــادر، : تحقيــقوآخرهــا فــيام أعلــم ب. ١٣٩٠، الريــاض، ١٠، اجلــزء ٤املجلــد 

  .م١٩٩٨-١٤١٨ديوان املرقشني، دار صادر، 
ء (ة قــــال ابــــن قتيبــــّقش األصــــغر ف      أمــــا املــــر يقــــال إنــــه أخــــو األكــــرب، «): ١/٢١٤الــــشعر والــــشعرا

: هـو عمـرو بـن حرملـة، وقـال آخـرون: فقـال بعـضهم: إنه ابن أخيـه، واختلفـوا يف اسـمه: ويقال
ء (وقـال املرزبـاين. »هو من بني سعد بن مالـك بـن ضـبيعة و.هو ربيعة بن سفيان معجـم الـشعرا

ــــَفــــة بــــن العَرَ واألصــــغر عــــم ط،ش األصــــغرِّعــــم املــــرقواملــــرقش األكــــرب «): ٤ص   واملــــرقش ،دْب
نه عدة طبعات، منها .»األصغر أشعرمها وأطوهلام عمرا نوري محودي : تحقيقب :ُوقد طبع ديوا

، ٢ة املــــورد، بغــــداد، املجلــــدالقيـــيس بعنــــوان املــــرقش األصــــغر حياتــــه ومــــا بقــــي مــــن شــــعره، جملــــ
ديـــوان املرقــــشني، دار بعنـــوان كـــارين صــــادر، : قيـــقتحوآخرهـــا فـــيام أعلــــم ب. م١٩٧٣، ٢العـــدد

  م١٩٩٨-١٤١٨صادر، 
ء ( اجلاهليـــة فحـــول مـــن الثامنـــة يف الطبقـــة ُّيِحـــَمُم اجلَّالَذكـــره ابـــن ســـ) ٦٦( طبقـــات فحـــول الـــشعرا

 . »ثعلبة بن قيس بن يعةَبُض بن مالك بن سعد بن قميئة بن  عمرو«: ، وقال يف نسبه) ١/١٥٩
ء وقـــال ابـــن قتيبـــة يف الـــش  مـــن بنـــي ســـعد بـــن هـــو مـــن قـــيس بـــن ثعلبـــة، «: )١/٣٧٦(عر والـــشعرا

َمالــك، رهــط ط ُد، وهــو قــديم جــاهيل، كــان مــع حْبــَبــن العة َفــَرٍ ٌّ  القــيس، فلــام خــرج ئٍر أيب امــرْجــٌ



 ٣٣

و ز: قلت .٣٣   .)٦٨(»ليس بفحل«: ؟ قال)٦٧(دْيَبُفأ

 .»فحل«: ؟ قال)٦٩(ُاخـَّمَّفالش: قلت .٣٤

  .»ةّيـِينِمْرَ بأِاخـَّمَّى قرب الشأوأخربين من ر«: قال األصمعي .٣٥

                                                                                                                                                                       

رزهـــا وأمههـــا: ُ قلـــت. »امـــرؤ القـــيس إىل بـــالد الـــروم صـــحبه نـــه عـــدة طبعـــات، أ  :ُوقـــد طبـــع ديوا
 مــن جملــة ١١لــة معهــد املخطوطـات، صــدر بــدال مــن املجلــد حــسن كامــل الــصرييف، جم: تحقيـقب

 خليــــــل إبــــــراهيم العطيـــــــة، وزارة : وآخرهــــــا فــــــيام أعلــــــم بتحقيــــــق.م١٩٦٥ - ١٣٨٥املعهــــــد، 
  .م١٩٧٣اإلعالم، مطبعة اجلمهورية، بغداد 

ء ( اإلســالم فحــول مــن اخلامــسة يف الطبقــة ُّيِحــَمُم اجلَّالَذكــره ابــن ســ) ٦٧( طبقــات فحــول الــشعرا

ــُلــة بــن املَمْرَواســمه ح، ِّيائَّد الطــْيــَبُو زــأ «: ه، وقــال فيــ) ٢/٥٩٣ ــو الغــ. رِذنْ  :اف قــالَّرَأخربنــا أ

ـــو زبيـــد الطـــائي مـــن زوار امللـــوك  وكـــان ،همَِريِ بـــسًامـِ وكـــان عالـــ، ومللـــوك العجـــم خاصـــة،كـــان أ

نيا،عــثامن بــن عفــان يقربــه عــىل ذلــك ويدنيــه ويــدين جملــسه ثامن  فحــرض ذات يــوم عــ. وكــان نــرصا

ـــصار ر العـــرب،وعنـــده املهـــاجرون واأل  فالتفـــت عـــثامن إىل أيب زبيـــد ، وأشـــعارها، فتـــذاكروا مـــآ

ء .» أســــــمعنا بعـــــض قولــــــك،يحِسَع املــــــَّبــــــُ يــــــا أخــــــا ت:فقـــــال  وقــــــال ابــــــن قتيبــــــة يف الــــــشعر والــــــشعرا

نً قدياماوكان جاهلي «: )١/٣٠١( ه مل يسلم، ومـات نـرصا ن ، وكـان مـاي، وأدرك اإلسالم، إال أ

، وكـــان نـــديم الوليـــد بـــن عقبـــة، وذكـــر لعـــثامن أن ً، يقـــال إنـــه عـــاش مائـــة ومخـــسني ســـنةرينَّاملعمـــ

ـــا زبيـــد، فعزلـــه عـــن الكوفـــة وحـــ َالوليـــد يـــرشب اخلمـــر وينـــادم أ ُوقـــد طبـــع : ُ قلـــت.»ه يف اخلمـــرَّدٍ

نـــه ب ء . م١٩٦٧نـــوري محـــودي القيـــيس، مطبعـــة املعـــارف، بغـــداد، : تحقيـــقديوا ثـــم ضـــمن شـــعرا

  .م١٩٨١، عامل الكتب، بريوت، إسالميون

  .١٠٦ انظر النص يف املوشح ص )٦٨(
ء ( اجلاهليـــة  مـــن فحـــولالثالثـــة يف الطبقـــة ُّيِحـــَمُم اجلَّالَذكـــره ابـــن ســـ) ٦٩( طبقـــات فحـــول الـــشعرا

َخ بن رضَّامَّالش «: ه، وقال في) ١/١٢٣
ر بن سِ وكـان .. يبـانُبـن ذ أحـد بنـى سـعد ،مامـةُان بن أنَِا

ْ وجزء- هرةُ وهو أشبههام به وله أشعار وش- دِّرَزُ م:أفحلهمللشامخ أخوان وهو  وقال ابن .  »َ
ر«: )١/٣١٧(قتيبة يف الشعر والشعراء  وكـان الـشامخ  .. ويقال إن اسم الشامخ معقـل بـن رضا

ــــه أشـــعر غ: طيئـــةُ، وقـــال احلا إســـالمياجاهليـــ لغـــوا الـــشامخ أ نــــه : ُ قلـــت.»انَفـــَطَأ ُوقـــد طبـــع ديوا
  .م١٩٦٨ح الدين اهلادي، دار املعارف، القاهرة، صال: تحقيقب



 ٣٤

ــِاخـَّمَّالــشلــيس بــدون «:  أخــوه؟ قــال)٧٠(ٌدِّرَزُفمــ: ُقلــت .٣٦ ه بــام َ شــعرَفــسدَه أ، ولكنَّ

  .»َجو الناسَهي

ى َشْعـَمون عـىل األِّدَقـُ الكوفـة ال يَهـلَأ« :َّوأخربين األصـمعي قبـل هـذا أن: قال .٣٧

و حاتم.»اً عليه أحدُمِّدَقُ ال ي)٧١(ٌفَلَوكان خ«:  قال.»اًحدَأ ه:  قال أ  قـال  قـدأل

َّوض، وركب كلُرَ عِّلُك يف   . قافيةَ

  .)٧٣(»يم، وليس بفحلِرَ كٌشاعر« :؟ قال)٧٢(دْرَ بن الوُةَوْرُ فع:ُقلت .٣٨

                                                        

ء قال املرزباين  )٧٠( ر الغطفـاينُمـ «):٤٨٣ص (يف معجم الشعرا  وهـو ، اسـمه يزيـد،زرد بـن رضا
ر ر، ببيت قالهاًدِّرَزُب مِّقُ ول،أخو الشامخ بن رضا ا رضا و احلسن، ويكنى أ  ّنَسـَ وهـو أ، وقيل أ

 حلــــف ال ينــــزل بــــه ضــــيف إال ،ًجــــاء خبيــــث اللـــسانَ وكــــان ه، ولــــه أشــــعار وشـــهرة،مـــن الــــشامخ
ء الــشعر والــشعر( وقــال ابــن قتيبــة .» وال يتنكــب بيتــه إال هجــاه، وأدرك اإلســالم فأسـلم،هجـاه ا

  : لقوله يف زبدة الزقاًزردُويقال إنام سمي م): ١/٣١٥

ـــــــــــــت تزردهـــــــــــــــــــــــا عبيـــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــإننى َّفقلــــــــــ ُ َ ُِ ْ َ ُْ ََّ ْ ُ
  

   
ِّلــــــــــــــــدرد الــــــــــــــــشيوخ يف الــــــــــــــــسنني مــــــــــــــــزر ُ ّ َْ َ ُِ ِ ِِ   ُدُُّ

    
قـاب الـشعراءوقال             ُهَدَّرَوهـو يزيـد، وإنـام ز« :)٢/٣٣٤نـوادر املخطوطـات ( ابن حبيب يف أ

  :رةِ احلادُقول

ْتزردهـــــــــــــــــافقلـــــــــــــــــت  َّ َّيزيـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــإنني َ ُ  

   
ْلــــــــــــدرد ُ ُاملــــــــــــوايل يف الــــــــــــسنني مــــــــــــ ِ ُردَزَّ َّ«  

    
نـــه ب: ُقلـــت           - ١٣٨٢أســـعد، بغـــداد،خليـــل إبـــراهيم العطيـــة، مطبعـــة : تحقيـــقُوقـــد طبـــع ديوا

  م١٩٦٢
ــو حمــرز األمحــرخلــف :هــو )٧١( ء ( قــال ابــن ســالم اجلمحــي . بــن حيــان، أ طبقــات فحــول الــشعرا

ــه كــان أفــرس النــاس ببيــت شــعر «):١/٢٣  كنــا ال نبــاىل إذا ،اً وأصــدقه لــسان،اجتمــع أصــحابنا أ
ــشدنا شــعرًأخـذنا عنــه خــرب ء ( وقــال ابــن قتيبــة.»ا أن ال نــسمعه مــن صــاحبهًا أو أ الــشعر والــشعرا

 ومل يكن ،ا كثري الشعر جيدهًاألخبار، شاعر بالغريب والنحو والنسب وًامـكان عال«): ٢/٧٨٩
ئه من أهل العلم أكثر شعريف قال األصمعي كان خلف موىل أيب بردة بن أيب موسى .  منهاً نظرا

ويــه، وكــان ف . »نحلــه املتقــدمنيَوكــان يقــول الــشعر وي: قــال .غــانينيْرَاألشــعري، أعتقــه وأعتــق أ
 ســنة مــات والرشــيد الرشــيد، وفــاة بعــد خلــف مــات«): ٣/١٢٥٤معجــم األدبــاء (قــال يــاقوت 

ه بعضهم وروى ومائة، وتسعني ثالث   .»ومائة وسبعني مخس سنة مات أ



 ٣٥

 قـــصائد كــــان َسَ مخـــ)٧٥(لـــو قــــال مثـــل قـــصيدته«: ؟ قـــال)٧٤(ُةَرِدْيَوـُحــــفال :قلـــت .٣٩

 .)٧٦(»ًحالَف

                                                                                                                                                                       

و الفرج يف األغاين )٧٢(  بـن زيـد بـن عمـرو ابـن :وقيـل ،زيد بن دْرَالو بن وةْرُع«): ٣/٧٣( قال أ
 بـــن يضِغــَب بــن سْبَعــ بـــن قطيعــة بــن غالــب بــن عـــوذ بــن يمَدُلــ بــن هـــريم بــن بِشــنا بــن اهللا عبــد

ء مــن شــاعر .نــزار بــن مــرض بــن النْيَعــ بــن قــيس بــن ســعد بــن فــانَطَغ بــن ثْيــَّالر  اجلاهليــة شــعرا
 عـروة يلقب وكان .األجواد املقدمني املعدودين صعاليكها من وصعلوك فرساهنا من وفارس

 وال معـــــاش هلـــــم يكـــــن ومل غـــــزواهتم يف أخفقـــــوا إذا بـــــأمرهم امـــــهوقي إيـــــاهم جلمعـــــه ،الـــــصعاليك
   :لقوله الصعاليك عروة لقب بل وقيل .مغزى

ُحلـــــــــــــــى ا ّ ً صـــــــــــــــعلوكَ َا إذا جـــــــــــــــن لُ ّ   ُيلــــــــــــــــهَ

   
فــــــــــــا كــــــــــــل جمــــــــــــزر ِمــــــــــــصايف املــــــــــــشاش آ َ َّ ً ِ ِِ َ ُ َ ُ«  

    
رزهـــــا وآخرهـــــا بتحقيـــــق بـــــة  حممـــــد فـــــؤاد نعنـــــاع، مكت:        وقـــــد طبـــــع ديـــــوان عـــــروة عـــــدة طبعهـــــا، أ

  .م١٩٩٥ - ١٤١٥اخلانجي، القاهرة، 

  .١٠٦ انظر النص يف املوشح ص )٧٣(
ء ( اجلاهليــة  مــن فحــولالتاســعة يف الطبقــة ُّيِحــَمُم اجلَّالَذكــره ابــن ســ) ٧٤( طبقــات فحــول الــشعرا

ـــو الفـــرج ، وقـــال ) ١/١٧١ احلـــادرة لقـــب غلـــب عليـــه،  «: يف لقبـــه ونـــسبه) ٣/٢٧٠األغـــاين (أ
ــضا، واســم ْ حمــ أوس بــنة بــنَبــْطُق: هًواحلويــدرة أ ى بــن َّزُبيــب بــن عبــد العــَل بــن حَوْرَن بــن جــَصِ

ْ بغــيض بــن ريــثام بــن مــازن بــن ثعلبــة بــن ســعد بــنَزِيمــة بــن رِزَح َ  وإنــام.. ُشــاعر جــاهيل مقــل ..َِ
رَزَالف ارَّيَس بن انَّبَز بقول احلادرة سمي   :له ّيِا

ــــــــــك حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة املنْكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــــــــ ِكأ ْ ََ ِ َِ َُّ َ َ
  

   
ُرصــــــــــــــــــــــــــــــــــعاء تــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ُ ََ ِقض يف حــــــــــــــــــــــــــــــــــادرْ ِ ُِ  

    
قـــاب الـــشعراء. »الـــضخم:         واحلـــادرة ) ٢/٣٣٥نـــوادر املخطوطـــات ( وذكـــره ابـــن حبيـــب يف أ

نه ب: ُقلت). انظر البيت السابق (د لهِّرَزُره قول مَّدَوإنام ح«: وقال  نـارص : تحقيـقُوقد طبع ديوا
  .م١٩٩١-١٤١١الدين األسد، دار صادر، بريوت، 

:  قلت.» - العينية يعنى - دتهـقصي مثل قصائد سـمـخ قال كان لو«: ملوشحجاء النص يف ا) ٧٥(
  :ويعني بالعينية، قصيدته التي مطلعها

َبكــــــــــــــــــــــرت ســــــــــــــــــــــمية غــــــــــــــــــــــدوة فت ً ْ َْ َُ َُّ َ ُ َّمتــــــــــــــــــــــََ   ِعَ

   
ُوغـــــــــــــــــدت غـــــــــــــــــدو م َّ ُ ْ َُ ْفـــــــــــــــــارق مل يرَ َ ٍ ِ   ِعِجــــــــــــــــــَ

    
نه ص   .٣٠٣          انظر ديوا

  .١٠٦ انظر النص يف املوشح ص )٧٦(



 ٣٦

  .)٧٨(]» ليس بفحل«: ؟ قال)٧٧(رْوَ بن ثُدْيَمُفح: ُقلت [ .٤٠

ْفمهل: قلت .٤١ َ  : ولهس بفحل، ولو كان قال مثل قلي«: ؟ قال)٧٩(ِهلُ

ي ْأ ــــــــــــــــَلَ ـــــــــــــــنَـَت ـــــــــــــــَ أ)٨٠(ٍمَسُحـــــــــــــــي ِذِا ب   يِريِ

   
 .. ...... ... ... ... .... )٨١(

  

    
                                                        

بعـــة يف الطبقــة ُّيِحـــَمُم اجلَّالَبـــن ســذكــره ا) ٧٧( ء ( اإلســـالم  مـــن فحــولالرا طبقــات فحـــول الـــشعرا
ـــو الفـــرج ، وقـــال ) ٢/٥٨٣  بـــن اهللا عبـــد بـــن ثـــور بـــن يـــدُمحَ هـــو«: يف نـــسبه) ٤/٣٥٦األغـــاين (أ

 ..نِازَوَهــ بــن بكــر بــن معاويــة بــن ةَعَصْعــَص بــن عــامر بــن هــالل بــن يــكَِهن بــن ربيعــة أيب بــن عــامر
امــه يف الــشعر وقــال ◙ اخلطــاب بــن عمــر ثــور بــن محيــد أدرك وقــد  اجلاهليــة أدرك وقــد، أ
ــض املجلــس الــوطني للثقافــة، ، حممــد شــفيق البيطــار: تحقيــقوآخــر طبعاتــه وأوفاهــا ب: ُ قلــت.»اًأ

  .م٢٠٠٢ - ١٤٢٣الكويت، 
ضمن قطعة كاملة من ) ١٠٦ص (ّ هذا النص أخلت به األصول املتأخرة، وهو يف املوشح )٧٨(

ء املتصل بإسناد املرزباين روايةكت   .إىل أيب حاتم ًاب فحولة الشعرا
ء  يف قال ابن سالم اجلمحي )٧٩( كـان أول مـن قـصد القـصائد  «):١/٣٩(طبقات فحول الـشعرا

 وكـان اسـم ، املهلهل بن ربيعة التغلبى يف قتل أخيـه كليـب وائـل قتلتـه بنـو شـيبان:وذكر الوقائع
به واختالفـــه، هللهلــة شــعره كهلهلـــة الثــوب،ًهلهـــالُم يمُ وإنـــام ســ،ايِدَاملهلهــل عــ  .. وهـــو اضــطرا

ء  قـــاب الـــشعراء. »اجلاهليـــة يف ربيعـــة أوهلـــم املهلهـــلكـــان شـــعرا نـــوادر ( وذكـــره ابـــن حبيـــب يف أ
بــن زهــري بــن لقــيس بــن ربيعــة بــن مــرة بــن احلــارث وهــو امــرؤ ا«: وقــال )٢/٣٤٣املخطوطــات 

  :جثم، هلهله قوله لزهري بن جناب الكلبي

َتـــــــــــــــــــو َّامـَلــــــــــــــــــ ِالكـــــــــــــــــــراع يف َرَّعَ ُهجيـــــــــــــــــــنُهم ُ ِ َ  

   
ُهلهلــــــــــــــــــت ْ َْ ــــــــــــــــــأ َ َأ َصــــــــــــــــــنْبال أوا ً جــــــــــــــــــابرُرْ ِ ِ

  

    
  

 :مَسُحـ«): ٢/٢٥٨معجم البلـدان (، وقال ياقوت )٩٥ص(، واملوشح »ز «كذا الضبط يف) ٨٠(
َورص ذَرُج مثل الفتح ثم بالضم ه دُ انع وهو حاسم عن معدول كأ  .»بضمتني مُسُح ويروى ا

ويف . »ُجـــشم«): ٢/٨١٩( للبونـــيس اآلداب ومنتخـــب الكتـــاب كنـــز، »س«، و»ت «ويف: قلـــت
، ومعجـم مـا اســتعجم ٥/٥٣، واألغـاين )١/١١٦(، وجمـالس ثعلـب )١٥٤ص(األصـمعيات 

نه ص (، )٣١/٤٩٠(، وتاج العروس ١/٨٠، واحلامسة البرصية )١/٤٤٦( ): ٩٤وانظر ديوا
ُحسم«   . هو الراجح يف الضبطولعل األخري. بنجد واد وثانيه أوله بضم، »ُ

ت إذا«: عجزه) ٨١( ِانقـضيت ِأ َ ِحتـوري فـال ْ ُ ـام انتـرصوا .»َ ٍ وهـي قـصيدة طويلـة قاهلـا املهلهـل يف أ
  .فيها عىل بكر



 ٣٧

  .)٨٣(»وأكثر شعره حممول عليه«: قال .»همَكان أفحل )٨٢(]مخس قصائد[

و د: ُقلت .٤٢  .)٨٥( ومل يقل إنه فحل.»صالح«: ؟ قال)٨٤(ادَؤُفأ

 .)٨٧(»ليس بفحل«: ؟ قال)٨٦(يِاعَّفالر: قلت .٤٣

 .)٨٩(»ليس بفحل«: قال ؟)٨٨(ِلبْقُفابن م: قلت .٤٤

                                                        

  .، واملوشح»ت«، وهو من »س«، و»ز« ما بني حارصتني ليس يف )٨٢(

  .٩٥-٩٤ انظر النص يف املوشح ص )٨٣(
الشعر ( وقال ابن قتيبة .)٩٣ص(، واملوشح »س«، و»ت«، والتصويب من»داود«: »ز« يف )٨٤(

ء   .. ّيِادَيــــِة اإلَامــــَوكــــان يف عـــرص كعــــب بــــن م.. اختلفــــوا يف اســــمه«): ٢٣٨، ١/٢٣٧والـــشعرا
فــاظهام ليــست بنجديــةّيِدَاد وعــَؤُوالعــرب ال تــروي شــعر أيب د : قلــت. » بــن زيــد، وذلــك ألن أ

 إحـــسان عبـــاس، ضـــمن كتـــاب :غوســـتاف غرونبـــاوم، وأعـــاد حتقيقـــه ورشحـــه مجـــع شـــعرهوقـــد 
  .م١٩٥٩دراسات يف األدب العريب، مكتبة احلياة، بريوت، 

  .٩٣ انظر النص يف املوشح ص )٨٥(
ء ( اإلســـالم  مـــن فحـــولاألوىل يف الطبقـــة ُّيِحـــَمُم اجلَّالَذكـــره ابـــن ســـ) ٨٦( طبقـــات فحـــول الـــشعرا

بـــن ن َطــَل بـــن قَدنْــَني بــن جَصُيـــد بــن حـــَبُ ع: واســمه، اإلبــليوراعـــ«: يف نــسبه، وقــال ) ٢/٢٩٨
 ، راعـــى اإلبـــل لكثـــرة صـــفته لإلبـــليِّمُ ســـ.ريَمـــُيلم بـــن ربيعـــة بـــن عبـــد اهللا بـــن احلـــارث بـــن نَوُظـــ

ـــضا .»فلزمتـــه! مـــا هـــذا إال راعـــي اإلبـــل:  فقـــالوا،وحـــسن نعتـــه هلـــا قـــال يل «): ٢/٤٣٨(ً وقـــال أ
وقـال . »اً يعنـي جريـر. كـان الراعـي فحـل مـرض حتـى ضـغمه الليـث:بعض رواة قيس وعلامئهـم

ضا  نـه طبعـات عـدة : ُقلت. »اوية راعي اإلبلَة رَّمُّ ذا الرَّويقال إن«): ٢/٥٥١(ًأ وقد طبع ديوا
قـــي، : أمههـــا بتحقيـــق  وأخــــرى .م١٩٨٠نــــوري القيـــيس، وهــــالل نـــاجي، املجمـــع العلمــــي العرا

اين، بريوت، : تحقيقب   .م١٩٨٠راينهرت فايربت، منشورات املعهد األ
انظــر أمــايل  (عَّرَزُمـالــ بــن وتُمــَيمــن طريــق ) ١٥/٢٧٢( تــاريخ دمــشق  روى ابــن عــساكر يف)٨٧(

 مـــن الفـــصحاء :يقـــول األصـــمعي ســـمعت« :قـــال حـــاتم أيب عـــن ،)٣٩ ص عَّرَزُمـالـــيمـــوت بـــن 
ء  أمحــر وابـن ،الينْجــَالع قبـلُم بــن ومتـيم ،ّرييَمــالنُّ اإلبـل راعــي :أربعـة اإلســالم يف العـرب شـعرا
  .»عيالن قيس من وكلهم .اليلاهل ثور بن يدوُمح ،الباهيل

ء ( اجلاهليــة  مــن فحــولاخلامــسة يف الطبقــة ُّيِحــَمُم اجلَّالَذكــره ابــن ســ) ٨٨( طبقــات فحــول الــشعرا
ن بن َالْجَة بن العَبْيَتُف بن قْينَُل بن عوف بن حِبْقُ بن مَّىُمتيم بن أ«: يف نسبه، وقال ) ١/١٤٣



 ٣٨

و حاتم .٤٥ ت: قال أ مـا «: ؟ قـاللِبـْقُمأم ابـن  يِاعـَّالر: ُرَعْشـَن أَ مـَّ األصـمعيُوسـأ

  .)٩٠(»هامـَبَرْقَأ

 .)٩١(»ا بالقديم وباألولًرْعِ شُهَبْشَأ يِاعَّالر «:  قال.ا هذاعنَِقنُال ي: قلت .٤٦

ولكـن دون هــؤالء وفــوق لـيس بفحــل، «: ؟ قــال)٩٢(ِّيلِاهَ البــَرـَمــْحَفــابن أ: قلـت .٤٧

  .)٩٣(»طبقته

                                                                                                                                                                       

َّ شـاعر جميـد مغلـب «): ١/١٥٠( وقـال فيـه .»ةعَصْعَعبد اهللا بن ربيعة بن كعب بن عامر بن ص َ ُ
ِّغلــب عليــه النجاشــى ومل يكــن إليــه ىف الــشعر وقــد قهــره ىف اهلجــاء ا ىف ًيــِكــان ابــن مقبــل جافو .. ُ

ـــت يف  وكـــان ،الـــدين اإلســـالم يبكـــى أهـــل اجلاهليـــة ويـــذكرها فقيـــل لـــه تبكـــى أهـــل اجلاهليـــة وأ
  :مسلم فقال

  اَهـــــــــــــــــَهل وأَارَيِّالـــــــــــــــــدي ِكـــــــــــــــــَْ أَا ىل الَومـــــــــــــــــ

   
  »اَرـَيــــــــــــــــِ وْمحٍّكَ عــــــــــــــــُارَّوُا زَهــــــــــــــــَارَوقــــــــــــــــد ز

    
نــــــه بتحقيــــــق:          قلــــــت َّعــــــزة حــــــسن، وزارة الثقافــــــة، : وقــــــد طبــــــع ديوا ة الرتقــــــي، دمــــــشق، مطبعــــــِ
ـاتورك، توريـك، كليـة اآلداب، مطبو. أ. أمحـد: تحقيـقثـم ب. م١٩٦٢ -١٣٨١ عـات جامعـة أ
  .م١٩٦٧تركيا، 

  .١٠٦ انظر النص يف املوشح ص )٨٩(
  .١٠٦ انظر النص يف املوشح ص )٩٠(
  .١٠٦ انظر النص يف املوشح ص )٩١(
ء ( اإلســـالم  مـــن فحـــولالثالثـــة يف الطبقـــة ُّيِحـــَمُم اجلَّالَذكـــره ابـــن ســـ )٩٢( طبقـــات فحـــول الـــشعرا

ء وقــــــال. »صــــــحيح الكــــــالم كثـــــري الغريــــــب«: ، وقـــــال) ٢/٥٧١  ابـــــن قتيبــــــة يف الــــــشعر والــــــشعرا
ــو عمــرو بــن العــالء. ً ســنة، وســقى بطنــه فــامتر تــسعنيِّمــُوع«: )٣٥٩، ١/٣٥٦( كــان : وقــال أ

َابــــن أمحــــر يف أفــــصح بقعــــة مــــن األرض أهــــال، يــــ ً  قبــــل أن ينــــزل - هَولــــدَ يعنــــي م- عِاقَعــــَ والقَلُبْذٍ
شـــاعر «): ١٢٩مــن اســـمه عمـــرو مـــن الـــشعراء ص ( ابـــن اجلـــراحفيـــه وقـــال  .اجلزيــرة ونواحيهـــا

ئه يف فنون ا ّفصيح مقدم عىل مجيع نظرا ء . »لشعر وغريبهٌ ص (وقـال املرزبـاين يف معجـم الـشعرا
م بـن ربيعة بن متيم بن دَرَّمَالع بن أمحر بن عمرو«): ٢٤  ويقـال البـاهيل نْعـَم بـن اصَّرَفـ بـن حـرا

 .مالــك بــن معــن بــن فــراص بــن عبــد بــن شــمس عبــد بــن عــامر بــن العمــرد بــن أمحــر بــن هــوعمرو
ـا يكنــى وعمـرو  عينيــه إحــدى وأصـيبت ،الــروم مغـازي وغــزا فأســلم اإلسـالم أدرك. اخلطــاب أ

ـو الفـرج . »عاليـة انِسـ بلـغ أن بعـد ◙ عـثامن عهـد عـىل وتـويف ،الشام ونزل ،هناك وروى أ



 ٣٩

َالكَم ّى أنَرُوأ«: قال .٤٨ ِحريم بن ِ َهمدـال َ ْ َّاينَ  . » من الفحول)٩٤(ِ

ُعلبـــــةَثولـــــو قـــــال «: قــــال .٤٩ َ ْصعيـــــ بـــــن ْ َ ـــــاز ٍرـُ ُّينِا ْ مخـــــ)٩٦( قـــــصيدتهَ مثـــــل)٩٥(ِ ا كـــــان ًسَ

  .)٩٧(»ًفحال

  .)٩٩(»ُهنُِقْيَتْسَ وال أ،أظنه من الفحول«: ؟ قال)٩٨(لْيَعُ بن جُبْعَفك: قلت .٥٠

                                                                                                                                                                       

 عـامر بـن دَرَّمَالع بن أمحر بن عمرو كان«: قال ايةَبَع بن وبمن طريق أ) ٨/٢٣٤(يف األغاين 
ء مـن ،رضُم بن نَالْيَع بن قيس نب ُعرصَأ بن مالك بن نْعَم بن اصَّرَف بن شمس عبد بن  شـعرا

 اجلاهليــــــة يف وقــــــال ،وأســــــلم اإلســــــالم أدرك وقــــــد .الــــــشام ينــــــزل وكــــــان ،املعــــــدودين اجلاهليــــــة
 امللــك عبــد إىل دونــه فمــن اخلطــاب بــن عمــر :أدركهــم الــذين اخللفــاء ويف اًكثــري اًشــعر واإلســالم

و وجه حني الوليد بن خالد خيل يف وكان ،مروان بن وقد طبـع : قلت. »الشام إىل اًخالد بكر أ
نه بتحقيق   .م١٩٨٦ - ١٤٠٧ حاتم الضامن، بغداد، ديوا

 بفحــــل، لــــيس: قــــال ّالبــــاهىل؟ أمحــــر فــــابن: قلــــت«: ، وفيــــه١٠٦ انظـــر الــــنص يف املوشــــح ص )٩٣(
  .»طبقته وفوق الفحول، هؤالء دون ولكنه

ء قــــال املرزبـــــاين )٩٤(  شـــــاعر فحـــــل ،اينَدْمـــــَيم اهلِرَمالـــــك بـــــن حـــــ «):٢٥٥ص( يف معجـــــم الـــــشعرا
مهـــدي عبيـــد جاســـم، جملـــة : وقـــد مجـــع شـــعره: قلـــت. » مـــرسوق بـــن األجـــدعوهـــو جـــد .جـــاهيل

  م١٩٨٩، ٣، العدد ١٨املورد، املجلد 
بـاري يف رشح املفـضليات  )٩٥(  بـن خزاعـي بـن صـعري بـن ثعلبـة«: فقـال) ٢٥٤ص(نسبه ابـن األ

 بن معد بن نزار بن مرض بن لياسإ بن طابخة بن أد بن مر بن متيم بن عمرو بن مالك بن مازن
ـــه ): ٥٨١ص (ت اجلاهليـــا الطـــوال الـــسبع القـــصائد رشح، وقـــال يف »عـــدنان  ،قـــديم جـــاهيل«أ

  .»يدِبَل ِّدَج من أقدم
  ):١٢٨انظر املفضليات ص ( يعني رائيته التي مطلعها )٩٦(

َهــــــــــــل عنــــــــــــد ع َ ِرة مــــــــــــْمــــــــــــْ ُات مــــــــــــَتــــــــــــَن بَ   ِرِافَسِ

   
ُذي حاجــــــــــــــــــــــــــــة م ــــــــــــــــــــــــــــٍ ِوح أو باكــــــــــــــــــــــــــــَرـَت ٍ   ِرـِّ

    
  

  .١٠٦ انظر النص يف املوشح ص )٩٧(
ء ( اإلســـالم  مـــن فحـــولالثالثـــة يف الطبقـــة ُّيِحـــَمُم اجلَّالَذكـــره ابـــن ســـ) ٩٨( طبقـــات فحـــول الـــشعرا

بن بكر بـن وف بن مالك َة بن عَرْجُ بن عْريَمُيل بن قَعُ كعب بن ج«: يف نسبه، وقال ) ٢/٥٧١
 قــديم يف ٌقِلــْفُ مٌ شــاعر«): ٢/٥٧٢(وقــال فيــه  . »ب بــن وائــلِلــْغَم بــن تنَْيــب بــن عمــرو بــن غــَبُح

ِ وقد حل،ّيِامَطُ والق، أقدم من األخطل،أول اإلسالم الـشعر (ابـن قتيبـة وقال . » وكانا معه،ا بهَقَ



 ٤٠

هــؤالء لــو كــانوا «: ؟ قــال)١٠٢(لَطــْخَ واأل،)١٠١(ُقَدْزَرَ والفــ،)١٠٠(ُيــرِرَفج: قلــت .٥١

  .)١٠٣(» أقول فيهم شيئا ألهنم إسالميونيف اجلاهلية كان هلم شأن، وال

                                                                                                                                                                       

ء   إن عبد الرمحن بن حسان قد فضحنا، :قال له يزيد بن معاوية«): ٢/٦٤٨، ١/١٨٢والشعرا
ــصار ــت إِّ أراد: فقــال لــه كعــب.فــاهج األ  ☺ نــرصوا رســول اهللا اًأأهجــو قومــ! ىل الــرشكي أ

ــــــ!وآووه؟ ين كــــــافر شــــــاعرُّالــــــَي د ولكنِّ ٍك عــــــىل غــــــالم منــــــا نــــــرصا ٍ وقــــــال . »فدلــــــه عــــــىل األخطــــــل .ٍ
 يمـدحهم ،هو شاعر معاوية بن أيب سفيان وأهـل الـشام «):٢٣٣معجم الشعراء ص (املرزباين

 وشهد مع معاوية ،◙الب  ويذم أمري املؤمنني عيل بن أيب ط، ويرثي موتاهم،ويرد عنهم
شــاعر معاويــة :  خليــل مــردم، بعنــوانوقــد مجــع شــعره: ُقلــت. » وفخــر بــذلك يف أشــعاره،صــفني

  .م١٩٤٤شعر كعب بن جعيل، جملة املجمع العلمي، دمشق، 
  .١٠٦ انظر النص يف املوشح ص )٩٩(
اء طبقــات فحــول الــشعر(فحــول اإلســالم ذكــره ابــن ســالم اجلمحــي يف الطبقــة األوىل مــن  )١٠٠(

بــن بــن بــدر  -فــى حذيفــة ََطواســم اخل - ّيِفــََطجريــر بــن عطيــة بــن اخل: وقــال«: ، وقــال)٢/٢٩٧
رزهـا بتحقيــق:  قلــت.»وع ُبـْرَيــب بـن يَلُسـلمة بـن عــوف بـن ك نـه عـدة طبعــات، أ : ُوقـد طبــع ديوا

  .م١٩٦٩ج، ٢نعامن حممد أمني طه، برشح ابن حبيب، دار املعارف، القاهرة، 
طبقــات فحــول الــشعراء (فحــول اإلســالم جلمحــي يف الطبقــة األوىل مــن ذكــره ابــن ســالم ا )١٠١(

َّواسمه مه«: ، وقال)٢/٢٩٧ ال بـن حممـد بـن سـفيان َقـِ عة بن ناجية بـنعَصْعَام بن غالب بن صَ
ـــه شـــ،قَدْزَرَمي الفـــُ، وإنـــام ســـبـــن جماشـــع ُوقـــد طبـــع :  قلـــت.»قـــةَدْزَرَ وهـــي ف،ةزبُ بـــاخلُهُه وجهـــِّبُ أل

نــه عــدة طبعـــات،  رزهــا بتحقيــقديوا عبـــد اهللا إســامعيل الــصاوي، املكتبـــة التجاريــة الكـــربى، : أ
  .م١٩٣٦القاهرة، 

طبقــات فحــول الــشعراء (فحــول اإلســالم ذكــره ابــن ســالم اجلمحــي يف الطبقــة األوىل مــن  )١٠٢(
ان بـن عمـرو بـن َيحِّة ابـن الـسَقـِت بـن طارْلَّث بـن الـصْوَاث بن غـَيِ واسمه غ«: ، وقال)٢/٢٩٧
 ُهَلـَّطَ خ،بِلـْغَم بـن تنَْبـن حبيـب بـن عمـرو بـن غـم بـن بكـر َشُبـن عمـرو بـن مالـك بـن جـس َكْوَدَف

نــه عــدة طبعــات، أمههــا :  قلــت.» إنــك ألخطــل يــاغالم:ل لــهْيــَعُقــول كعــب بــن ج ُوقــد طبــع ديوا
  .م١٩٧٩، ٢فخر الدين قبادة، دار اآلفاق اجلديدة ببريوت ط: بتحقيق

ــــو عبيـــدة يف الــــديباج )١٠٣( ء أشـــعر أن عــــىل العـــرب واتفقــــت«: )١٠ص ( قـــال أ  اإلســــالم شــــعرا
ــو الفــرج يف األغــاين . »والفــرزدق وجريــر األخطــل: ثالثــة  بـــن حممــد عــن) ١٤/٢٨٣(وروى أ

 ،جريـــر بــن وهـــب حــدثنا :قــال ،أيب حـــدثنا :قــال ،خيثمــة أيب بـــن أمحــد حــدثنا :قـــال وكيــع خلــف



 ٤١

و حاتم .٥٢  يـوم  لـهُ فقلـت،اًق كثـريَدْزَرَا عـىل الفـًيرِرَ وكنت أسمعه يفضل ج:قال أ

ِالفـــــيضدخــــل عليـــــه عـــــصام بـــــن  ْ َ ك عـــــن يشء، ولـــــإين أريـــــ: )١٠٤(ْ  أن ود أن أســـــأ

ك، ثــــم قلــــتًعــــصام عــــىل ا ًيــــرِرَج ُلِّفــــضُك تُســــمعت: ُا يعلمــــه مــــن قبلــــك مل أســــأ

ا مـن ًشد بيتـَ ساعة، ثم أَطرقَ؟ فألَطْخَاأل فام تقول فيهام ويف ،غري مرةق َدْزَرَالف

  :)١٠٥(قصيدته

ْلعمــــــــــ َ َل عـــــــــــْيــــــــــَ لَ الُتْيـــــــــــَْرسَأ ْدَقــــــــــَي لِرَ   ٍزِاجَ

   
َّمة اخلـــــــــــــدـِاهَسِبـــــــــــــ َ ِ ْيـــــــــــــة القـــــــــــــرِاوَط )١٠٦(ِنْيَ ُ ِ   ِبَ

    
َا زهاء العًياتَشد أَفأ ه َهـا قبلـَمثلقـال ا ً يف الـدنيا أحـدَّن قـال لـك إنَمـ«: ة، ثـم قـالَرشُ

   .»ه فال تصدقهَوال بعد

و عمرو بن الع«: ثم قال .٥٣ ا عمرو بن ُ سمعت.هُلِّضَفُء كان يَالَأ : يقـولء َالَالع أ

ا وال  عليــــــه جاهليــــــُمتَّدَا مــــــا قــــــًا واحــــــدًة يومــــــّيــــــن اجلاهلِ مــــــُلَطــــــْخَ األَدركَلــــــو أ

  .»اإسالمي

                                                                                                                                                                       

ء :يقـول الفـرزدق ُسـمعت« :قـال قتـادة عن ،أيب حدثنا :قال ـا :أربعـة إلسـالما شـعرا  ،وجريـر ،أ
ــضا .»األشــقري وكعــب ،واألخطــل ــو عبيــدة يف الــديباج أ ــو  قــال«): ٥ص ( وقــال أ : عبيــدة أ
ـــا وســـمعت  شـــعره رصـــانة يف بـــزهري هَّبَشُيـــ غالـــب بـــن قَدْزَرَالفـــ كـــان: يقـــول العـــالء بـــن عمـــرو أ

  .»باألعشى هَّبَشُي جرير وكان بياينُّالذ بالنابغة هَّبَشُي األخطل وكان. هِْرسَأ وشدة
ــــو )٢٢٥ت (إســــحاق بــــن صــــالح مــــيْرَاجل عمــــرهــــو مــــن أصــــحاب أيب ) ١٠٤(  الــــشيخ، ذكــــره أ

 والـــــــواردين بأصـــــــبهان املحـــــــدثني طبقـــــــاتمـــــــن كتابـــــــه  مـــــــيْرَاجل عمـــــــريف ترمجـــــــة أيب  األصــــــبهاين
و  « :، وقال)٢/٢٠٣(  أو، حممـد بـن فـيض مـع  أصـبهانمِدَ ق،إسحاق بن صالح ميْرَاجل عمرأ

 يـوم عـصام وأعطـاه، والغريـب النحـو عنـه النـاس وأخـذ، احلـج مـن منـرصفه، الفـيض بـن عصام
ف عرشين أقدمه ف عرش اثني سنة كل يعطيه كان ثم، درهم أ   .»درهم أ

  .١/٣٩انظر ديوان األخطل ) ١٠٥(
ِمةـِاهَسِ بــ«: ، بيــنام روايــة الــديوان٦/٢٢٢كــذا روايــة األصــول، ومنتهــى الطلــب ) ١٠٦( ْ العينَــنيَ َ« ،

ِبــــسلهبة«: ٨/٣٠٣غـــاين ويف األ َ َ ْ ِاخلـــدين َ ْ َّ الــــضامرة، : الغــــائرة الـــشاحبة، والطاويــــة:  والــــسامهة.»َ
  .ما فوق اخلارصة يف جانب الرسة من أسفل البطن: ُوالقرب



 ٤٢

ــا عمــرو بــن العــالُــشدتَأ«: ُّقــال األصــمعيثـم  .٥٤ مــا يطيــق هــذا :  فقــال،اًعرِء شــَ أ

  .»لَطْخَ وال األٌحدَمن اإلسالميني أ

و حاتم .٥٥ ت: قال أ لـيس «: از؟ فقـالَّجُّن الرِ هو مٌلْحَفَأ: )١٠٧(بَلَْغه عن األُوسأ

 .)١٠٩(»هُرْعِ شِاينَيْعَأ«: )١٠٨(وقال، »حِلْفُمبفحل وال 

ا؟ ًصفِ نـَكيف قلـت: ُ قلت.»اًصفِب إال اثنتني ونَلْغَ لأليما أرو«: رةَوقال يل م .٥٦

ثــم ، »وهــاُلَّوَطَن التـي عــىل القـاف فِا مــًصفِ نــيروَ أُتــني، وكنـتنِْأعــرف لـه ث«: قـال

  .)١١٠(»عره حتى أفسدوهِشيدون يف ِه يزُدَلَكان و«: قال

ــــَْغ األَزَجــــَ ر)١١١( بــــن العبــــاسُوطلــــب منــــه إســــحاق: ــــو حــــاتمقــــال أ .٥٧  ،)١١٢(بَل

ـــم : ُا مـــن عـــرشين، فقلـــتً، فـــأخرج منهـــا نحـــو)١١٣(]ّ إيـــاهُهُتـــْرَعَ، فأينـــِ مهطلبـــف[ أ

                                                        

ء ( اإلسـالم  مـن فحـولالتاسـعة يف الطبقـة ُّيِحـَمُم اجلَّالَذكره ابن س) ١٠٧( طبقـات فحـول الـشعرا
ْاألغلـــــب العجـــــ «: ، وقـــــال) ٢/٧٣٧ ء ( وقـــــال ابـــــن قتيبـــــة .»اًمَّدَقــــــُم كـــــانِّيل، وِ الـــــشعر والــــــشعرا
وكـان األغلــب . وعــاش تـسعني ســنة.. جـلِهـو األغلـب بــن جـشم، مــن سـعد بــن ع«): ٢/٦١٣

وهـو أول مــن شـبه الرجــز بالقـصيد وأطالــه، وكـان الرجــز قبلــه . نــدَاوَهتـل بنَُ، وقا إســالمياجاهليـ
 وقــد مجــع شـــعره: ُقلـــت. » إذا خاصـــم أو شــاتم أو فــاخرول الرجــل منـــه البيتــني أو الثالثــةإنــام يقــ

قــــي، املجلــــد  م، ثــــم ١٩٨٠، ٣، اجلــــزء ٣١نــــوري محــــودي القيــــيس، جملــــة املجمــــع العلمــــي العرا
ء أمويون   .ضمن كتابه شعرا

  .»وقد«: »س«، و»ت«، بينام يف »ز«كذا يف )  ١٠٨(
  .٢٧٣ انظر النص يف املوشح ص )١٠٩(
  .٢٧٣ انظر النص يف املوشح ص )١١٠(
، تـــويف بــــاليمن ســــنة عبــــاس بـــن اهللا عبــــد بــــن عـــيل بــــن حممـــد بــــن العبــــاس بـــن إســــحاق : هـــو)١١١(

  .٤٧٥ انظر تاريخ خليفة بن خياط ص.٢١٥
  .» رجزا لألغلب«: »س«، و»ت«، بينام يف »ز«كذا يف ) ١١٢(
: »ز «، وهـــــو مـــــضطرب يف األصـــــول، ففـــــي)٢٧٣ص( مـــــا بـــــني حـــــارصتني قـــــراءة املوشـــــح )١١٣(

[....] وطلـــــب منـــــي «: »ت«ا ال وجـــــه لـــــه يف ســـــياق الـــــنص، ويف ، وهـــــذ»وطلـــــب منـــــي فأعربـــــه«
ــو «:  يف املوشــح هكــذانص الــا هــذجــاءوقــد . »وطلبــه منــي فأعرتــه«: »س«يف ، و»فأعرتــه قــال أ



 ٤٣

ك ال تعرف له إال اثنتني ون ف، ِ ما أعرُبىل، ولكنني انتقيت«: ا؟ قالًصفِتزعم أ

 .)١١٤(»قةِ أو ثٌتْبَ مل يكن له فهو لغريه ممن هو ثْفإن

و حاتم .٥٨  .)١١٥(صمعي األ:زَجَّلرِ لِى الناسَوْرَ أوكان: قال أ

ــو حــاتم .٥٩ نَرْجَ نًةّرَ مــُســمعت: قــال أ ــِا ه َاســَرُ كــان قــد طــاف بنــواحي خاي ان، فــسأ

ـِّيَّ بـالرٌالنُ فــِينََربْخـَأ: فقـال ــف أَةْرشَ اثنتـي عـي تــروَكّ أ نعــم، «:  قـال؟وزةُجـْرُ أ

ف أرجوزة أحفظها  ُ قلـت.»ارَصِأكثرها قـ«: عجبت، فقال يل ، فت»أربع عرشة أ

فََرشَ عَ أربعة:اًيتَا بًيتَجعلها بأ  !!)١١٦( بيت أ

ضٌفَلَوقال خ[ :قال األصمعي .٦٠ قال . )١١٨(بَلَْغ األُعرِعياين شَام أِّإن« :)١١٧(]اً أ

 عليـه يف ُبِذْكـَ وي،وايـاتِّق يف احلـديث والرُدْصَ يـٌه إنـسانِدَلـَفكـان مـن و: ٌفَلَخ

  .)١١٩(»هِرْعِش

ــــــُام يَّ إنــــــٌِماتَحــــــ«: ؟ قــــــال)١٢٠(ِّيائَّ الطــــــٌِماتَفحــــــ: قلــــــت .٦١ ــــــِ بّدَع ــــــه .»مَرَك  ومل يقــــــل إن

  .)١٢١(فحل

                                                                                                                                                                       

ُغلــب، فطلبـه منــى فأعرتــه وطلــب إسـحاق بــن العبـاس اهلاشــمى مـن األصــمعى رجـز األ: حـاتم
  .»..إياه

  .٢٧٣ انظر النص يف املوشح ص )١١٤(

  .٢٧٣ النص يف املوشح ص  انظر)١١٥(

و حاتم التعجب من كثرة احلفظ حتى وإن كانت)١١٦( ف بيت يقصد أ    . أربعة عرش أ

ًليست يف األصول، وإسقاطها يعني تكـرارا ممجوجـا، إذ إن هـذه العبـارة  ما بني حارصتني) ١١٧( ً
ـــضا«ً، فــضال عــن أن كلمــة )٥٨(بإســقاط مــا بــني احلــارصتني ســبقت منـــذ قليــل يف الــنص   يف» أ

ه بالفعل سقط من رواية النص ٌهذا النص تؤكد عىل إخالل األصول بام بني احلارصتني، وأ ْ َ.  

ـــــضا: قـــــال األصـــــمعى«): ٢٧٣ص(كـــــذا  يف األصـــــول، بيـــــنام يف املوشـــــح ) ١١٨( : وقـــــال خلـــــف أ

  .»أعيانى شعر األغلب

  .٢٧٣ انظر النص يف املوشح ص )١١٩(



 ٤٤

ا لكـان تِا أو سـًسَ مخـَّمَـَلـو أ«: قـال: ريَمـُنـي نَ بُيـفِلَ ح)١٢٢(ُّيِقِارَ البـٌرِّعقُفم: ُقلت .٦٢

 . )١٢٣(»ًفحال

  .)١٢٤(»بانْيَب وشْلَن كِا مًمل أر أقل شعر«: ثم قال .٦٣

و ذ: ُقلت .٦٤   .»فحل«: ؟ قال)١٢٥(ّيـِلَذُهـال ٍبْيَؤُفأ
                                                                                                                                                                       

هو حاتم بن عبد اهللا بن سعد بن احلرشج «): ١/٢٤١( قال ابن قتيبة يف الشعر والشعراء )١٢٠(
ًوكان جوادا شاعرا جيد الشعر. ءِّيَمن ط ـوه جعلـه يف إبـل لـه وهـو غـالم، فمـر بـه ع.. ً يـد ِبَكان أ

رص  والنابغـة الـذبياين، وهـم يريـدون الـنعامن، فنحـر هلـم ثالثـة مـن ،رش بـن أيب خـازمِ وب،بن األ
هم عن أسامئهم،  وقد : ُقلت. » ففرق فيهم اإلبل كلها،فتسموا لهإبله، وهو ال يعرفهم، ثم سأ

رزهــــا بتحقيــــق عــــادل ســــليامن مجــــال، مكتبــــة اخلــــانجي، القــــاهرة، : ُطبــــع شــــعره عــــدة طبعــــات، أ
  .م١٩٩٠ - ١٤١١

: يقــل ومل. مَّيكــر فــيمن ّيعــد إنــام حــاتم«): ١٠٦ص ( كــذا يف األصــول،والنص يف املوشــح )١٢١(
  .»شعره ىف فحل إنه

نة األدب  قال البغدادي يف)١٢٢(  القـاف وتـشديد العـني وفـتح املـيم بضم :رِّقَعُم«): ٥/١٧( خزا
 بــن محــار بــن احلــارث بــن - احلمــري واحــد لفــظ عــىل - ارَِمحــ بــن أوس بــن معقــر وهــو ،املكــسورة

: العبــاب صــاحب قــال .سـعد واســمه ،لقــب وهــو .بـارق بــن كنانــة بــن ثعلبـة بــن مــازن بــن ةنَْجِشـ
ــو وبــارق  لــدم اجلاهليــة يف عــامر بــن مــريُن بنــي حــالفوا قــد معقــر قــوم ان وكــ..الــيمن مــن قبيلــة أ
 قومه فرسان من ذلك قبل وكان، برصه كف قد معقر وكان ،جبلة يوم وشهدوا ،منهم أصابوه

 الــرشيف املولــد قبــل ســنة ومخــسني بتــسع اإلســالم قبــل وكــان جبلــة يــوم املــشهورين وشــعرائهم
و الفرج. »سنة عرشة بتسع النبوي ـه سـمي معقـرا ببيـت أن : وذكر أ ّاسمه سـفيان بـن أوس، وأ ُ

  . وفيه ذكر معقر ) ١١/١٣١(وانظر يوم جبلة يف األغاين ). ١١/١٦٣انظر األغاين (قاله 
  .١٠٦ انظر النص يف املوشح ص )١٢٣(
: َّوقــرأت البـن سـالم يف هـذا الــشأن فائـدة، حيـث يقــول. ١٠٦ انظـر الـنص يف املوشـح ص )١٢٤(

 أو ،واخلـــزرج األوس حــرب نحــو ،األحيــاء بــني تكــون التــى بــاحلروب ُعرِّالــش ُرُثــْكَي كــان وإنــام«
ـه قـريش شـعر قلـل والــذى، علـيهم ويغـار يغـريون قـوم  وذلــك، حيـاربوا ومل نـائرة بيـنهم يكــن مل أ

  .»عامن شعر قلل الذى
 اجلاهليــــة  مــــن فحــــولالثالثــــة يف الطبقــــة ُّيِحــــَمُم اجلَّالَذكــــره ابــــن ســــ هــــو خويلــــد بــــن خالــــد، )١٢٥(

ـو ذؤيـب شـاعر«:  فيه، وقال) ١٣١، ١/١٢٣ت فحول الشعراء طبقا(  ال غميـزة ًا فحـالًكـان أ



 ٤٥

 .»فحل«: ؟ قال)١٢٦(ةَّيَؤُ بن جُةَدِاعَفس: ُقلت .٦٥

و خ: ُقلت .٦٦  .»فحل«: ؟ قال)١٢٧(ّيـِلَذُهـال ٍاشَرِفأ

ْى مهــــَشْعـــــَفأ: قلــــت .٦٧ ثـــــري َ وهـــــو إســــالمي ك،حــــولُهــــو مـــــن الف«: ؟ قـــــال)١٢٨(انَدَ

  .)١٢٩(»عرِّالش
                                                                                                                                                                       

ــو عمــرو بــن العــالء.فيــه وال وهــن  ؟ًا أو رجــال حيــ: قــال؟ ســئل حــسان مــن أشــعر النــاس: قــال أ
ـــو : وأشــعر هـــذيل غـــري مـــدافع]:قـــال ابـــن ســـالم[ . هـــذيل:ا أشـــعر النـــاس حيــ: قـــال.ا حيـــ:قــال  أ

 اهللا عبد فداله ،املغرب نحو له مغزى يف مات«: )٧/١١٠اإلصابة ( حجـر وقـال ابن. »ذؤيب
 يف وعــاش الــشعر يف متمكنــا الغريــب كثــري فــصيحا كــان :املرزبــاين وقــال .. حفرتــه يف الــزبري بــن

ـّ أنّاألصمعيعن ) ١٤٨(وسيأيت يف النص . » فأسلم اإلسالم وأدرك دهرا اجلاهلية  ٍبْيـَؤُ ذا أ
نه. ةَدِاعَ سَيةِاوَ ركان ه ونسبه يف مقدمة حتقيقي لديوا ِوانظر دراستي املفصلة يف شأ َ .  

َقال )١٢٦( ّاآلمدي َ ِ َساعدة« :)٨٣ص ( واملختلف  املؤتلف يفِ ِ ِشـاعر. .جؤية بن َ  .جـاهيل حمـسن َ
وأفـضل . »للمـذاكرة يـصلح مـا ملحـالـ مـن فيـه ولـيس الغامـضة واملعـاين بالغريـب حمـشو وشـعره

عبـــد الـــستار ، بتحقيـــق ح أشـــعار اهلـــذليني، أليب ســـعيد الـــسكريرشطبعـــة لـــشعره ضـــمن كتـــاب 
َتناولت الطالبة ميساء قتالن، الـشاعر وشـعر، وأمحد فراج، بمراجعة العالمة حممود شاكر ، يف هَ

اجـــــستري يف اآلداب مـــــن قـــــسم اللغـــــة العربيـــــة بكليـــــة  َّرســـــالتها اجلامعيـــــة املقدمـــــة لنيـــــل درجـــــة ا
ُومل يكـــــن منهـــــا إال أن قـــــدمت نـــــسخة معـــــاد . م١٤٢٤/٢٠٠٣اآلداب، جامعـــــة دمـــــشق، ســـــنة  ْ ّ َ

ج ّصـــفها مـــن النــــسخة املطبوعـــة بتحقيــــق عبـــد الــــستار فـــرا مــــع نقـــل حــــوايش طبعـــة دار الكتــــب ، َ
  !املرصية لديوان اهلذليني، مع ختريج بعض معاين الغريب من املعاجم

و الفرج األصـفهاين )١٢٧( ـو«: )٢١/٢٠٥( يف األغـاين قال أ  ،مـرة بـن ويلـدخ :اسـمه ،اشَرِخـ أ
 مرض بن إلياس بن مدركة بن ذيلُه بن سعد بن معاوية بن - عمرو ردِق واسم - ردِق بني أحد
ر بــــــن ء مــــــن فحــــــل شــــــاعر ،نــــــزا  اجلاهليــــــة أدرك ،خمــــــرضم ،الفــــــصحاء املــــــذكورين هــــــذيل شــــــعرا

 ،◙ اخلطــاب بــن عمــر خالفــة يف ومــات .مــدة☺  النبــي بعــد وعــاش فأســلم ،واإلســالم
وأفــضل : قلــت .»وحــروهبم قومــه غــارات يف اخليــل فيـسبق يعــدو ممــن انوكــ .فــامت أفعــى هنـشته

عبـــد الـــستار ، بتحقيـــق رشح أشـــعار اهلـــذليني، أليب ســـعيد الـــسكريطبعـــة لـــشعره ضـــمن كتـــاب 
  .أمحد فراج، بمراجعة العالمة حممود شاكر

ــــو الفــــرج األصــــفهاين )١٢٨(  بــــن اهللا عبــــد بــــن الــــرمحن عبــــد اســــمه«: )٦/٣٣( يف األغــــاين قــــال أ
 بـن حاشـد بـن جـشم بن احلر عبد بن مالك بن احلارث بن عمرو بن جشم بن نظام بن ارثاحل



 ٤٦

  :قال ىاألعش ّأن يزعم حني ٍبْأَد ِابن من العجب«: قال ثم[ .٦٨

َدعـــــــــــــــــــــــــــــــــا َمـــــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يل َ   ِّييلَزُغ

   
ْأر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ ْارتهـَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِت ْاهللا َب ُ َ  

    
َوخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ِّبكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٌابِ َ   ِهِ

   
َأســــــــــــــــــــــــــــــو ْ ْتــــــــــــــــــــــــــــــهِارَق ِنْوَّلــــــــــــــــــــــــــــــال ُدَ ُ  

    
 وجــــل، عــــز )اهللا( اســــم ىف اهلــــاء قبــــل التــــى َاأللــــف فِذَحيــــ اهللا، ســــبحان: قــــال ثــــم 

 ىل قـال«: قـال ثم .»!هِمثل عن ىَروُوي عنه، هذا ُوزَُجي ثم ،)جتارته( ويرفع اهلاء، نِّسكُوي

 ومـع«: قـال ثـم .»!هـذا مثـل عنـه ُوزَُجيـ حـني اخلالفـة ىف ٍبْأَد ُابن طمع لقد واهللا: ٌفَلَخ

َدعا َمن( إن هذا  .)١٣١(]» ّضال عريَِبل عاَد نَوم لِّزيُِغل عاَد نَم :يقال امَّإن ،)١٣٠(الَُحم) يل َ

                                                                                                                                                                       

 بـن اخليـار بـن ربيعـة بـن أوسلة بن نزار بن زيد بن مالك بن مهدان بن نوف بن خريان بن جشم
ــا ويكنــى قحطــان بــن يعــرب بــن يــشجب بــن ســبأ بــن كهــالن بــن زيــد بــن مالــك  شــاعر املــصبح أ

ء مــــن كــــويف فــــصيح  زوج ُِّيبْعَّوالــــش ،الفقيــــه ِّيبْعَّالــــش أخــــت زوج وكــــان، األمويــــة لــــةالدو شــــعرا
ءَّرُالقــ الفقهــاء أحــد وكــان ،أختــه  يتُفــأ األشــعث ابــن مــع وخــرج ..الــشعر وقــال ذلــك تــرك ثــم ،ا

ـــو : ُوقـــد طبـــع شـــعره بتحقيـــق: قلـــت .»صـــربا فقتلـــه األرسى يف اًأســـري احلجـــاج حـــسن عيـــسى أ
  .م١٩٨٣ - ١٤٠٣ الرياض، ياسني، دار العلوم للطباعة والنرش،

  . ٢٤٩، واملوشح ص ٦/٥٦ انظر النص يف األغاين )١٢٩(
 «): ٦/٥٦(األغـاين  الفـرج األصـفهاين يف ، بينام عبارة أيب)٢٤٩ص (املوشح  هذه عبارة )١٣٠(

  .»جيوز ال :)ِّغزييل يل دعا من( قوله ّإن
ب مـن طريـق أيب الفـرج  روايـة الكتـا مـا بـني حـارصتني سـاقط مـن النـسخ املتـأخرة، وهـو يف)١٣١(

عــن ابـــن دريــد، عـــن أيب حـــاتم، ) ٢٤٩املوشـــح ص (، واملرزبــاين )٦/٥٦األغـــاين (األصــفهاين 
ــضا مــن طريــق أيب الطيــب اللغــوي. عــن األصــمعي تــب النحــويني  (ًوهــو يف روايــة الكتــاب أ مرا

  . عن أيب حاتم، عن األصمعي ، عيل بن حممد احلنفيعن ، جعفر بن حممد عن)١٥٦ص
  .وهذا األمر يدل عىل ترصف الناسخ املتأخر يف كتاب أيب حاتم باحلذف واالختصار:   قلت       

تــب النحــويني يف كتابــه  ُ         ويوضــح معنــى هــذا الــنص قــول أيب الطيــب اللغــوي : )١٥٦ص(مرا
ًوكان ابن دأب يضع الشعر وأحاديث السمر وكالما ينسبه إىل العرب، فسقط وذهـب علمـه، «

ْوخفيت روايت ا الوليد، وكان شاعرا، وعلمه . هِ وهو عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب، ويكنى أ
  . »باألخبار أكثر



 ٤٧

ت .٦٩  ،ليس من الفحول«: ، قال)١٣٢(ِّىِونََعد الغَ بن سِبْعَ عن كَّ األصمعيُوسأ

ــــِثْرإال يف اَمل  ُعــــبَوكــــان يقــــال لــــه ك«:  قــــال.»، فإنــــه لــــيس يف الــــدنيا مثلهــــا)١٣٣(ةّي

  .)١٣٤(»الَثَْماأل

ت .٧٠ َخفه عن ُوسأ َالزبرقـ و،)١٣٦(َةَرـَتــنَْ وع،)١٣٥(ةَبـْدَ نبن ِافُ ِ ْ : ، قـال)١٣٧(رْدَ بـن بـِانِّ

 إهنم ْلُقَ مل ي- »)١٣٨(ّىِمَلُّاس السَدْرِاس بن مَّبَسان، ومثلهم عْرُهؤالء أشعر الف«

                                                        

ثـــــي مـــــن طبقاتـــــه ُّيِحـــــَمُم اجلَّالَذكـــــره ابـــــن ســـــ )١٣٢( ء  (يف أصـــــحاب املرا طبقـــــات فحـــــول الـــــشعرا
 بـــن عـــوف بـــن - مـــةَقْلَأو ع -قبـــة ُكعـــب بـــن ســـعد بـــن عمـــرو بـــن ع«:  يف نـــسبه، وقـــال)١/٢٠٣

وقـد مجـع : قلـت. »ُرصْعـَ بـن أّيِنـَم بـن غنَْن بن غـَّالِبنى سامل بن عبيد بن سعد بن ج أحد ،رفاعة
  . م١٩٩٨الرمحن الوصيفي، مكتبة اآلداب، القاهرة، شعره عبد

ا الـمغوار، ومطلعها )١٣٣( َيعني هبا قصيدته التي يرثي فيها إخوته، وخيص أخاه أ ْ ِ :  
ًتقـــــــــــــــول ســـــــــــــــليمى مـــــــــــــــا جلـــــــــــــــسمك شـــــــــــــــاحبا َ ُ َُ َ ِ ْ َ َ ُِ ْ َ  

   
ـــــــــــــــــــــ َّكأ َ ب طبيـــــــــــــــــــــبَ ُك َحيميـــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــّرشا َِ َ َ َ َِ ْ  

    
، والتـــــذكرة ٣٤٠ ص والنظـــــائر، واألشـــــباه ٧٥٠االختيـــــارين لألخفـــــش األصـــــغر ص: انظـــــر         

نـــــــة األدب ٦/٣٩٠، ومنتهـــــــى الطلـــــــب ٤/٢٦٠احلمدونيـــــــة  ـــــــضا. ١٠/٤٣٤، وخزا : وانظـــــــر أ
، ٥٥٥ ْوتعليــــــق املحققــــــني هنــــــاك، ومجهــــــرة أشــــــعار العـــــــرب ص) ٩٨، ٩٣ص (األصــــــمعيات 

نية للويس شيخو ص ء النرصا   .٧٤٦وشعرا
  .١٠٦ انظر النص يف املوشح ص )١٣٤(
نـــة األدب  )١٣٥(  املعجمـــة اخلــاء بــضم ،بـــةْدَن بــن افَفــُخ«): ٥/٤٤٣، ٤/١٦(قــال صــاحب خزا

. هبـــا اشـــتهر أمـــه اســـم وهــي ،موحـــدة بعـــدها الـــدال وســـكون النــون بفـــتح بـــةْدَون. الفـــاء وختفيــف
 والطـائف ،انًـْينَُح وشـهد ،يمَلُسـ بنـي لـواء ومعـه ☺ النبـي عمـ مكـة فتح شهد صحايب افَفُوخ

ـــضا ئها قـــيس فرســـان أحـــد وهـــو الـــردة يف إســـالمه عـــىل ثبـــت ممـــن وهـــو ،أ  أســـود وكـــان .وشـــعرا
وقـال : قلـت. »الـشاعرة الـصحابية اخلنـساء عـم ابـن وهـو الثالثـة العـرب أغربة أحد وهو حالكا

َخفــ«): ٤/٢٥٦(صـاحب التـاج  َكغـراب - افُ َندبــة، بـن - ُ َ ْ ُاسـم: ّبالـضم ُ ِّأمــه ْ  َســوداء وكانـت - ُ
ًحبشية َّ َ ْويفتح، - َِ ُّاجلوهري اقترص وعليه ُ ِْ ـوه ..َ ُوأ ُعمـري َ ْ َ ُبـن ُ ِاحلـارث ْ ّالـسلمي ِ ُِّ  وقـال ابـن قتيبـة. »َ

ء ( هـــو مـــن أغربـــة العـــرب، وهـــو ابـــن عـــم خنـــساء بنـــت عمـــرو بـــن «): ١/٣٤١الـــشعر والـــشعرا
ـــ.. الـــرشيد الـــشاعرة  ـــه كـــان هيـــاجي »ا خراشـــة، وأســـلم وبقـــي إىل زمـــن عمـــرويكنـــى أ ، وذكـــر أ

نـــــوري محـــــودي القيـــــيس، مطبعـــــة املعـــــارف، بغـــــداد، : شـــــعرهمجـــــع : قلـــــت. العبـــــاس بـــــن مـــــرداس
حممد نبيل :  وأعاد نرشه.م١٩٨١من شعراء إسالميون، عامل الكتب، بريوت، ِثم ض. م١٩٦٨

  .م٢٠٠٢الطريفي، دارالفكر العريب، بريوت، 



 ٤٨

ــا عمـــرو بـــن العـــُ وســـمعت،)١٤٠(مِازَ بــن أيب خـــْرشِوبـــ« )١٣٩(- مــن الفحـــول ء َالَ أ

ء أَّه التي عىل الرُقصيدت :يقول   : بالفحولُهْتَقَحَْا
                                                                                                                                                                       

ء ( اجلاهلية فحولالطبقة السادسة من ّن سالم اجلمحي يف ذكره اب )١٣٦( طبقـات فحـول الـشعرا

عنــرتة بــن «: وقــال يف نــسبه .»أربعــة رهــط لكــل واحــد مــنهم واحــدة«: وقــال يف أهلهــا) ١/١٥١

ُوقـد طبـع : قلـت. »شداد بن معاوية بن قراد بن خمزوم بن مالك ابن غالـب بـن قطيعـة بـن عـبس

نـــه عـــدة طبعــــات، أمههـــا بت ، ٣حممـــد ســــعيد مولـــوي، دار عــــامل الكتـــب، الريــــاض، ط: حقيــــقديوا

  .م١٩٩٦ - ١٤١٧
ء هـــو مـــن الـــصحابة، )١٣٧( قـــاب الـــشعرا  )٢/٣٣٠نـــوادر املخطوطــــات ( ذكـــره ابـــن حبيـــب يف أ

ْدر بن امـرئ القـيس بـن خلـف ابـن هبَ بن بنيَصُهو ح«: وقال لـة بـن عـوف بـن كعـب بـن سـعد، َدَ
عمـرو بـن يف ترمجـة  ابن قتيبة وقال .»دعى قمر أهل نجدُكان يالقمر و: رقانْبِّ، والزًوكان مجيال

ء  (بِرَكـــ يِدْعـــَم وقـــد . »ٍن خالـــة الزبرقـــان بـــن بـــدر التميمـــيهـــو ابـــ«: )١/٣٧٢الـــشعر والـــشعرا
ًذكـــره ابـــن ســـالم عرضـــا يف ترمجـــة احلطيئـــة  ََ ء (َّ  كــــان «: ، وقـــال)١/١١٧طبقـــات فحـــول الـــشعرا

ُوقد طبع شعره : قلت. »ل باهلجاءَّبَ وقد تقدم عليه املخ..وكان حليام .. الزبرقان شاعرا مفلقا 
وحققـــه . م١٩٨٤ - ١٤٠٤ الرســـالة، بـــريوت، ســـعود حممـــود عبـــد اجلـــابر، مؤســـسة: تحقيـــقب

ــــضا قبي، جملــــة العــــرب، جــــزء . محيــــد آدم ثــــويني، بغــــداد: أ ، ٣،٤وعليــــه مــــستدرك لوليــــد الــــرسا
  .م٢٠٠٦-١٤٢٧، ٤٢السنة

ــو )١٣٨(  قــيس عبــد بــن حارثــة بـن عــامر أيب بــن داسْرِمــ بـن العبــاس« : )١٤/٣٠٢(الفــرج  قـال أ

ْهب بن رفاعة بن ـا ويكنى .. ليمُس بن ةَثَ  ،الـرشيد بـن عمـرو بنـت الـشاعرة اخلنـساء  وأمـه،اهليـثم أ

 وهــــو ،طرفيــــه كــــال مــــن قومــــه يف ســــيدا ،والبيــــان العارضــــة شــــديد شــــاعرا فارســــا العبــــاس وكــــان

ء ( وقـــال ابـــن قتيبـــة. ☺ » النبـــي إىل دووفـــ ،واإلســـالم اجلاهليـــة أدرك خمـــرضم الـــشعر والـــشعرا

مى، ثـم متـادى األمـر بيـنهام، إىل َلُّدبـة الـسَفـاف بـن نُكان العبـاس هيـاجي خ ):٢/٧٤٦، ١/٣٠٠

قـال  .» قومه، وال يسكن مكة وال املدينة وكان يرجع إىل بالد..أن احرتبا، وكثرت القتىل بينهام

ئهم املذكورين ووفد عىل  «): ١٠٢معجم الشعراء ص  (املرزباين أحد فرسان اجلاهلية وشعرا

حييى اجلبـوري، : وحققهوقد مجع شعره : قلت. » ومدحه فأعطاه مع املؤلفة قلوهبم☺النبي 

  .م١٩٩١ - ١٤١٢مؤسسة الرسالة، بريوت، 
  .١٠٦ انظر النص إىل هنا يف املوشح ص )١٣٩(



 ٤٩

َأال ـــــــــــــــــان َ َب ــــــــــــــــــْال َ ِخلي ُيـــــــــــــــــزارواومل  ُطـَ َ ُ)١٤١(
  

   
َوقلبــــــــــــــــك ُ ْ ِالظعــــــــــــــــائن يف َ ِ ُمـــــــــــــــــستعار َّ ْ َُ َ«)١٤٢(

  

    
  .)١٤٥(» الفحولُِهشبُي«: ؟ قال)١٤٤(ِّيلَشْه النَّ)١٤٣(َرُفْعَ بن يُدَوْسَفاأل: ُقلت .٧١

                                                                                                                                                                       

ء ( اجلاهليــة ن فحــول مــالثانيــة يف الطبقــة ُّيِحــَمُم اجلَّالَذكــره ابــن ســ )١٤٠( طبقــات فحــول الــشعرا

ء (  ابــن قتيبــة فيــه، وقــال)١/٩٧ ٌ جــاهيل قــديم، د،َســَهــو مــن بنــي أ« ) :١/٢٤١الــشعر والــشعرا
ـــىمــــن طريــــق ) ٧٥املوشـــح ص (وروى املرزبــــاين . »ءِّيَشـــهد حــــرب أســـد وطــــ : قــــال عبيــــدة، أ

ــو حــدثنى ء مــن فحــالن«: قــال العــالء، بــن عمــرو أ ــى بــن وبــرش لنابغــة،ا: يقويــان كانــا الــشعرا  أ

م، ولـه ١٩٧٢ة حسن، منشورات دار الثقافـة، دمـشق، ّزِع: ُوطبع شعره بتحقيق: قلت. »خازم

  . م١٩٩٧صالح الدين اهلواري، دار اهلالل، بريوت، : تقديمطبعة أخرى ب

ومل «: »ت«، ويف »ومل يــــران«: »ز«: ، ويف)انظــــر ختــــريج البيــــت(  كــــذا يف الــــديوان واملــــصادر)١٤١(

  .»ومل يدان«:»س« ويف ،»يداين
، واملفـــــضليات ص ٥٩٣، واالختيـــــارين لألخفـــــش األصـــــغر ص ٦١الـــــديوان ص :  انظـــــر)١٤٢(

باري ص ٢/٢٩٣، ومنتهى الطلب ٣٣٨ ، ومنتهى الطلب ٦٦٠، ورشح املفضليات البن األ
 النساء: والظعائن .، والقوم أمرهم واحداخللطاء وهم  ٍومجع ٍواحد معنى يف يكون: واخلليط. 

ة يقـــال وقـــد جهن،هبــواد  إىل موضـــع مـــن منقـــول :ومــستعار .هـــودج يف تكـــن مل وإن ظعينـــة للمــرأ
  .آخر موضع

ُيعفــر( :بــة كــان يقــولْؤُ أخربنــى يــونس أن ر«): ١/١٤٣الطبقــات (َّ قــال ابــن ســالم )١٤٣( ْ  بــضم )ُ
َحكـــى«):٩٧-١٣/٩٦(، وقــــال صـــاحب تــــاج العـــروس »اليـــاء والفـــاء ُّالــــسريايف َ َ

ُاألســـود : ِ َ ْ  ُبــــن َ
ْيع َفـــرَ َويعفـــر ،ُ ِ ْ ُويعفـــر ،ُ ْ ُ واألســـود.. ُ َ ْ َيعفـــر بـــن َ ُ ْ ِتـــرصف مل اليـــاء حبفـــت َتـــهُقل ذاإ ُالـــشاعر، َ ْ ـــ ه،َ  مثـــل هأل

ُيقتل ْ َ«.  
ء ( اجلاهليـة  مـن فحـولاخلامـسة يف الطبقة ُّيِحَمُم اجلَّالَذكره ابن س )١٤٤( طبقـات فحـول الـشعرا

 .. بـن جنـدل بـن هنـشل ابـن دارماألسود بن يعفر بن عبد األسود«:  فيه، وقال)١٤٧، ١/١٤٣
ـــا اجلـــراح  ُّمُذَ وكـــان األســـود شـــاعرا فحـــال وكـــان يكثـــر التنقـــل ىف العـــرب جيـــاورهم فيـــ ..يكنـــى أ

ــه ســمع املفــضل يقــول.  ولــه ىف ذلــك أشــعار،دَمــوَحي  لــه ثالثــون ومئــة :وذكــر بعــض أصــحابنا أ
ون لـه أكثـر ممـا ُوْرَة يـ وقـد علمـت أن أهـل الكوفـ، ونحن ال نعرف له ذلك وال قريبا منـه.قصيدة
َن جتِزون ىف ذلك بأكثر مّجوَتَ وي،نروى ء ابن قتيبةوقال .  »ناِزُّوَ  ):١/٢٥٥( يف الشعر والشعرا

ـا اجلــراح، وكــان « جـاهيل هــو مـن بنــي حارثـة بــن سـلمى بــن جنــدل بـن هنــشل بـن دارم، ويكنــى أ



 ٥٠

ت : ُقلت .٧٢  ،بفحل ليس«: قال َ ما قلت فيه؟؟)١٤٦(ّيِدَسَاأل ٍسْأَش بن عمروَأرأ

 .)١٤٧(»هؤالء دون هو

:  أخــرىمــرة يل قــالثــم  .»بفحــل لــيسهــو «: قــال؟ )١٤٨(َيعــةِبَ بــن رُيــدِبَفل: ُقلــت .٧٣

ــه ،»اـًحـــِصال ًرجــال كــان«  لبيــد عرِشــ«: مــرة يل قــالو. عرِّالــش َةودَجــ عنــه ينفــي كأ

ه ه يعني .»ّيَِربَط انَسَلْيَط كأ ُجيد أ   .)١٤٩(وةَالَح له وليست نعة،َّالص ّ

                                                                                                                                                                       

: بـــع شـــعره بتحقيـــقُوقـــد ط: قلـــت.  »وكـــان األســـود ممـــن هيجـــو قومـــه.. وال عقـــب لـــه .. أعمـــى 
  . م١٩٦٨نوري محودي القييس، بغداد، 

  .١٠٦ انظر النص يف املوشح ص )١٤٥(

ء ( اجلاهليـة  مـن فحـولالعـارشة يف الطبقـة ُّيِحَمُم اجلَّالَذكره ابن س )١٤٦( طبقـات فحـول الـشعرا

 َةَبـْيَوُ بـن ثعلبـة بـن ذ- يـدَبُواسـمه ع - َّىلُ بـِيبَس بـن أْأَعمرو بن ش«: وقال فيه، )١٩٦، ١/١٩٠

كثـري الـشعر ىف اجلاهليـة .. زيمـةُان بن أسد بن خَودُبن مالك بن احلارث بن سعد بن ثعلبة بن د

 وقــال ابــن اجلــراح. » وكــان ذا قــدر ورشف ومنزلــة ىف قومــه،اً أكثــر أهــل طبقتــه شــعر،واإلســالم

ــــا عــــرار، شــــاعر م«): ١١٥مــــن اســــمه عمــــرو مــــن الــــشعراء ص ( َّقــــدم، أســــلم يف صــــدر ِيكنــــى أ
يـــي اجلبـــوري، دار القلــــم، حي: ُوطبـــع شـــعره بتحقيــــق: قلـــت. » وقعـــة القادســــيةدم، وشـــهاإلســـال

  . م١٩٨٣ - ١٤٠٣، الكويت

  .١٠٧ انظر النص يف املوشح ص )١٤٧(
ء ( اجلاهليــة  مــن فحــولالثالثــة يف الطبقــة ُّيِحــَمُم اجلَّالَذكــره ابــن ســ )١٤٨( طبقــات فحــول الــشعرا

كــان . .بــن عـامرالـك بــن جعفـر بـن كــالب بـن ربيعـة  مبيــد بـن ربيعـة بــنَل«: وقـال فيـه، )١/١٢٣
و عقيل فارس  الكالم وكان  رقيق حوايش، وكان عذب املنطق،اًا شجاعًا شاعرًلبيد بن ربيعة أ

 يمــــدحهم ، شــــاعر لقومــــهَ وكــــان ىف اجلاهليــــة خــــريًا طــــويالًمــــرُ عَرِّمــــُوع.. قْدِ صــــَلُجــــَ ر،ًمــــسلام
ـــامهم ووقــائعهم وفرســاهنُّدُعــَ وي،ويــرثيهم  وكـــان املغــرية بـــن ،اَبَّت الــصَّبــَ وكـــان يطعــم مـــا ه،م أ

ــا عقيــل عــىل مروءتــه:ا قــالَبَّت الــصَّبــَشــعبة إذا ه ء و الــشعر(قتيبــة وقـــال ابــن . » أعينـــوا أ الـــشعرا
ُوقـــــد طبــــع شـــــعره عــــدة طبعـــــات، أمههـــــا : قلـــــت. »ٍومالعــــب األســـــنة هــــو عـــــم لبيــــد«): ١/٢٧٧

  . م١٩٨٤إحسان عباس، وزارة اإلعالم، الكويت، : بتحقيق
  .٨٩ انظر النص يف املوشح ص )١٤٩(



 ٥١

ــَغ الَةَيلــَمُرادة بــن عَوجــ «:قــال .٧٤  الفحــول، وهــي َشبه أشــعارُ لــه أشــعار تــ)١٥٠(ّيِونَ

 :وهذا البيت له. ارَصِق

ُت وكْيَدَتـــــــــْى اهَّـــــــــَأ ِ دلَْريَ غـــــــــِنـــــــــتِ   ٍةَيلـــــــــَ

   
ــــــــــكَ عْتَدِهَشــــــــــ ــــــــــَعَ بــــــــــام فِلي )١٥١(ُودُهُ شــــــــــِتْل

  

    
ــــْلَغ بــــن ُسْوَفــــأ: قلــــت .٧٥ َهجـالــــ )١٥٢(َاءَف عــــرشين لــــو كــــان قــــال «:  قــــال؟)١٥٣(ُّيِْميُ

  .)١٥٤(»ع بهِطُقصيدة حلق بالفحول، ولكنه ق

                                                        

، ومل أقف عىل هذا الشاعر إال يف رشح املفـضليات البـن »َالعنَزي«:  حترف يف األصول إىل)١٥٠(
بــاري  َيف خــرب يــوم الــرقم ) ٣١ص(األ َّوهـــو مــاء لبنــي مــرة(َّ  بنـــي عــىل انَفــَطَلغ كــان ٌيـــوم وهــو، )ُ

 بـن كعـب بـن مالـك وهو - ابّوَج فيهم عامر نيب من نفر يف فيلُّالط بن احلكم، اهنزم فيه عامر
 وقيــل - ميلـةُع بــن رادَجـ :اـمـألحد يقــال ّيِنـَغ مـن ورجــالن - البِكـ بـن بكــر أيب بـن اهللا عبـد

ِويبدو أن شعر هذا الرجل درس وضاع بعد األصمعي، فلم يروه أو يذاكره أو : قلت. - عرار ُ
  .يدونه أحد

ْالفرق يف كتابه هذا البيت ثابت أيب بن ثابتَ روى )١٥١(   :ومل ينسبه، بلفظ) ٢٥ص  (َ

ـــــــــــى اه ْأ َّ ٍتـــــــــــديت وكنـــــــــــت غـــــــــــري رجيلـــــــــــةَ ِ َِ َ َ  

   
ُشـــــــــــهدت عليـــــــــــك بــــــــــــام فعلـــــــــــت عيــــــــــــون ْ َِ َِ َ ِ ْ َ ِ َ  

    
ُ    وممــا روي يف معنــاه مــن أشــعار املتقــدمني، مــا روي عــن     كــالب بــن جعفــر بــن مالــك بــن معاويــةُِ

، ورشح املفضليات ٢١٢واألصمعيات ص ، ٣٥٥املفضليات ص : انظر (امءَُكاحل ُدِّوَعُم وهو
باري ص    ):٦٩٥البن األ

ـــــــــــى اهتـــــــــــديت وكنـــــــــــت غـــــــــــري رجيلـــــــــــة ٍأ ِ َِ ِ َ َ ِّ َ
  

   
ـــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــنهم نبـــــــــــــــــــــــــه ورقـــــــــــــــــــــــــود ُوالقــــــــــــــــ ٌ َُّ ُ ْ ُُ  

    
نـــه: انظــر (زةِّلـــِح بـــن حلــارثُوكــذلك مـــا روي عـــن ا ، ورشح ٢٥٥، واملفـــضليات ص ٦٣ ص ديوا

باري ص    ):٥١٥املفضليات البن األ

ـــــــــــى اهتـــــــــــديت وكنـــــــــــ ِأ َّ ٍت غـــــــــــري رجيلـــــــــــةَ َِ َ َ  

   
َوالقــــــــــوم قــــــــــد قط َ ِان السجــــــــــسجَتــــــــــِوا مُعــــــــــُ َ َّْ َ

  

    
  

  .»بن مغراء«:  يف املوشح)١٥٢(
ء ( اجلاهليــة  مــن فحــولالثامنــة يف الطبقــة ُّيِحــَمُم اجلَّالَذكــره ابــن ســ )١٥٣( طبقــات فحــول الــشعرا

ء و الـــشعر(قتيبــة ابـــن وقــال ، )١/١٥٩  جــيم بـــن عمــرو بـــنُ هـــو مــن بنـــي اهل«): ٢/٦٣٦الــشعرا
  .  »وهو جاهيل. متيم

  .١٠٧ انظر النص يف املوشح ص )١٥٤(



 ٥٢

ــــَوع«: قــــال  .٧٦ ــــِارَة بــــن طــــَريِم  )١٥٦(ان، وهــــوســــْرُ مــــن رؤوس الف)١٥٥(ّيِوعُبْرـَق الي

  .»)١٥٧(رِنذُمـ بن الَوسُابَ قََرسَالذي أ

                                                        

ُ التميمـي، كـذا نـسبه وعُبـْرَي بـن ةَبـَلْعَث بـن يـدَبُع بـن مَنـْزَأ بـن بةَصَح بن طارق بن ريةِمَ ع: هو)١٥٥( ُ َ َ
يه و عبيدة يف نسبه مع البالذري يف مواضع وزاد يف موضع آخر بعد أ ّعند البالذري، واتفق أ َِ ُ َ :

َديـــسق، فقـــ ْ وهـــو فـــارس وشـــاعر . »يربـــوع بـــن ثعلبـــة بنـــي أحـــد قَسْيـــَد بـــن طـــارق بـــن مـــريةَع« :الَ
ــام اجلاهليـــة مـــع قبيلــة بكـــر بـــن  جــاهيل أدرك اإلســـالم، لــه ذكـــر مـــع قومــه الريبـــوعيني يف بعـــض أ

ًوذكره جرير يف بعض شعره متفاخرا به يف قوله . وائل، وله فيها أشعار ٌ ِ َ َ نه (َ   ):٢/٩٨٢ديوا

ـــــــــــِوم ِى فلـــــــــــم ُخيـــــــــــزَجاَا الـــــــــــذي نـــــــــــنَّ   قومـــــــــــه ْ

   
َبــــــــــــــــــــــأمر قــــــــــــــــــــــ ْ حمــــــــــــــــــــــٍّويٍ   اـَمـــــــــــــــــــــــَّلَثُمـا والًزِرُ

    
نه (َّ       ورصح به يف قوله    ):٢/٩٣٤ديوا

  بيننــــــــــــــــــــــــــــــــاَوادة َ هــــــــــــــــــــــــــــــــَّالَأوا أَا رـَّفلمــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
َدعــــــــوا بعـــــــــد كــــــــ ْ َب يـــــــــا عْرََ ِ طـــــــــارقَ بـــــــــنَريِمــــــــٍ

  

    
 عمــرية اإلســالم، وقــد أدرك). ٣٩ صاخليــل أســامء يف احللبــة(     وكانــت لــه فــرس تــدعى اخلنــساء 

ُوشـــارك يف فتـــوح فـــارس، ولـــه ذكـــر يف موقعـــة جلـــوالء  َ وشـــعره ). ٤/٣٤انظـــر تـــاريخ الطـــربي (ِ
ــه كــان لـه شــعر جممــوع أشــار  يـات متفرقــة يف املــصادر هنــا وهنـاك، يبــدو أ ِمفقـود إال مــن بعــض أ

َدرتـــا، ُبـــاب«: إليـــه الـــصغاين يف كتابـــه العبـــاب الزاخـــر بقولـــه ْ َودرنـــا، ُ ْ َّودربـــ ُ ْ ْ ّاألو أمـــا: اَ ِّبـــضم -: لَ َ ِ 
ِموضــع : - انُنقطتــ فوقهــا تـــاء ثــم ةســاكن راء ابعــده الــدال  قطربـــل، يــيل ممــا الــسالم، مدينـــة عنــد َ

  :طارق بن عمرية شعر ويف .النصارى دير ُوهناك

ُرســــــــــــالة مــــــــــــن لـــــــــــــو طــــــــــــاوعوه ألصـــــــــــــبحوا َ ْ ُ ْ َ ْ ُْ َ َُ َ ِ
  

   
ِكــــــــــــــساة نــــــــــــــشاوى بــــــــــــــني درتــــــــــــــا وبابــــــــــــــل ِ َ ْ ََ َ َ ًُ َ َ ُ  

    
  .»أعلم واهللا بالنون، النسخ أكثر يف وجدته      

ـساب ٣/٩٠٠، ١/٢١٠ق، أليب عبيدة معمر بـن املثنـى والفرزد جرير نقائض رشح:     انظر ، وأ
ف للبالذري  ّاألرشا َِ ُ   ، ١/٥٠، اإلكامل البن ماكوال ١٢/١٧٦َ

ـــا عمــــرية، فهـــو الـــذي ذكــــرت املـــصادر خــــربه اآليت يف )١٥٦( َ لعلـــه يعنـــي طارقــــا الريبـــوعي، أ َ َ َ َ ِأرس ًَ َْ
ِ يف أرس قابوس - إال أن تكون الرواية . قابوس عىل يديه َ عند األصمعي لعمرية وليس –َْ

ء يه، أو يكون ثمة خلل يف النسخ املتأخرة لفحولة الشعرا َّأل َ.  
َ وخـــرب ذلـــك عنـــد أيب عبيـــدة، والـــبالذري، يف حـــديث طويـــل عـــرف بيـــوم طخفـــة، رويـــاه يف )١٥٧( َ ّ َ ََ َ َ ُ َْ ُ ُِ

ف ٢٣٢ - ١/٢٣٠ق والفـــــــــــرزد جريـــــــــــر نقـــــــــــائض رشح: ظـــــــــــران( كتـــــــــــابيهام ـــــــــــساب األرشا ، وأ
نه (ٌ، وذكره جرير يف شعره بقوله )١٢/١٥٢   ):٢/٩٨٢ديوا



 ٥٣

ت .٧٧   .)١٥٩(»هو فحل«: ، قال)١٥٨(ّيِرِامَ العٍْريَهُ بن زِاشَدِه عن خُوسأ

 .)١٦١(»ليس بفحل«: ؟ قال)١٦٠(ىَمْلُ بن أيب سْريَهُب بن زْعَفك: قلت .٧٨

 .)١٦٣(»رسانُن الفِم«: ؟ قال)١٦٢(ِّيائَّل الطْيَخـد الْيَفز: قلت .٧٩

                                                                                                                                                                       

ُويـــــــــــــــوم أيب قـــــــــــــــابوس مل نعطـــــــــــــــه املنــــــــــــــــى ِ ِ ُ َ ُ َ  

   
َولكــــــــــن صـــــــــــدعنَا البــــــــــيض حتـــــــــــى هتزمـــــــــــا ََّ َ َْ ْ ََ  

    
ضا يف قوله  نه (    وأ   ):١/٤٧٧ديوا

ًوقـــــــــــد جعلـــــــــــت يومـــــــــــ ُة خيلنــــــــــــاَفـــــــــــْخَا بطْ َ
  

   
ًآلل أيب قـــــــــــــــــــــــــابوس يومــــــــــــــــــــــــــ َ َّا مــــــــــــــــــــــــــذكِ َ   راُ

    
ــ عليــه َرَّمــَأ اًجيــش ربــوعَي بنــي إىل بعــث قــدِملــك احلــرية  الــنعامن وكــان       ،حــسان وأخــاه قــابوس هابنَ

  ).٣/٨٨٨معجم ما استعجم  (عليهام وانَّم حتى وأرسومها َةَفْخَبط يربوع بنو فهزمتهم
ء ( اجلاهليـة  مـن فحـولامـسةاخل يف الطبقة ُّيِحَمُم اجلَّالَذكره ابن س )١٥٨( طبقـات فحـول الـشعرا

ء و الــشعر(قتيبــة ابــن وقــال ، )١/١٤٣ هــو خــداش بــن زهــري بــن ربيعــة بــن  «): ٢/٦٤٥الــشعرا
ء قـيس املجيـدين يف اجلاهليـة ـو عمـرو بـن . عمرو بن عامر بن صعصعة؛ وهو من شعرا وكـان أ
: قلــت. » ..، مــن لبيــدالعــالء يقــول خــداش بــن زهــري أشــعر يف عظــم الــشعر، يعنــي نفــس الــشعر

 - ١٤٠٦حييــى اجلبــوري، مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة، دمــشق، : ُوقــد طبــع شــعره بتحقيــق
   .م١٩٨٦

و عبيدة يف الديباج )١٥٩( و قال«): ٧ص ( قال أ  يف أشعر هريُز بن اشَدِوخ: العالء بن عمرو أ
  .»صفات صاحب يدِبَل إنام ،يدِبَل من الشعر ِمْظُع

ء ( اجلاهليــة  مــن فحــولالثانيــة يف الطبقــة ُّيِحــَمُم اجلَّالَذكــره ابــن ســ )١٦٠( طبقــات فحــول الــشعرا

يـه زهـريقتيبـة ابن وقال ، )١/٩٧ ء و الـشعر (يف ترمجـة أ ًوكـان كعـب فحـال «): ١/١٥٤الـشعرا ٌ 

ــــدا إقتــــار وســــوء حــــال ٌجميــــدا، وكــــان حيالفــــه أ ً  ):٢٣٠معجــــم الــــشعراء ص ( وقــــال املرزبــــاين.  »ً

ـــو املــرضب..  ســـلمىعــب بـــن زهـــري بــن أيبك« ـــا عقبــة وقيـــل هـــو أ  اً وكـــان كعـــب شـــاعر.يكنـــى أ

ـــا هــاجر أخـــوه ب☺ وكــان النبـــي ،اً جميـــدًفحــال يــات قاهلـــا  ري بـــن زهـــري إىل ِجــَ قـــد أهــدر دمـــه أل

ـشده يف املـسجد قـصيدته التـي أوهلـاً مـسلام☺ثـم أقبـل إىل النبـي . فهـرب☺النبي  بانـت :  فأ

ار الكتـــب د: ُقـــد طبــع شـــعره عــدة طبعــات، أشـــهرها طبعــةو: قلــت. »ســعاد فقلبــي اليـــوم متبــول

  .م١٩٥٠املرصية، القاهرة،

  .١٠٧ انظر النص يف املوشح ص )١٦١(



 ٥٤

ِمرو بن معدي كربَفع: ُقلت[  .٨٠ َ ِ ْ  .)١٦٥(]» رسانُن الفِم«: ؟ قال)١٦٤(َ
                                                                                                                                                                       

ء و الشعر(قتيبة ابن  قال )١٦٢( ء، جـاهيل ٍهو زيد اخليل بن مهلهـل، مـن طـي «): ١/٢٨٦الشعرا
وقـــد : قلــت. »ٍ يف وفــد طيـــىء وأســلم وســـامه زيــد اخلـــري☺ ووفـــد عــىل النبـــي ،وأدرك اإلســالم

. م١٩٦٧نــوري محــودي القيــيس، مطبعــة الــنعامن، النجــف، : األوىل بتحقيــق: ُطبـع شــعره مــرتني
ء إســـالميون عـــامل الكتـــب، بـــريوت،  أمحـــد خمتـــار :  واألخـــرى بتحقيـــق.م١٩٨١ثـــم ضـــمن شـــعرا

أمون للرتاث، دمشق،    م١٩٨٨ - ١٤٠٨الربزة، دار ا
  .١٠٧ انظر النص يف املوشح ص )١٦٣(
ــــو عبيـــــ)١٦٤(  الـــــصمة بــــن يـــــدَرُد: ثالثــــة العــــرب فرســـــان«): ١٥ص(دة يف كتــــاب الــــديباج  قــــال أ

 الشعر(قتيبة ابن وقال . »الزبيدي بِرَك يِدْعَم بن وعمرو، بيسَالع شداد بن وعنرتة، اجلشمي
ء و ــــا ثــــجِحْذَهــــو مــــن مــــ «): ١/٣٧٢الــــشعرا ِّر، وهــــو ابــــن خالــــة الزْوَ، ويكنــــى أ ٍر ْدَ بــــن بــــِانَقــــِرْبٍ

د ْيـَرُرث، فولـدت لـه دا بن احلِةَّمِّوكانت حتت الص.. ب ِرَي كِدْعَانة بنت مالتميمي، وأخته رحي
ٌة وعبـد اهللا، وكـان عمـرو مـن فرسـان العـرب املـشهورين بالبـأس يف اجلاهليـة، وأدرك َّمِّبـن الـص

 املدينة فأسلم، ثـم ارتـد بعـد وفاتـه فـيمن ارتـد بـاليمن، ثـم ☺اإلسالم، وقدم عىل رسول اهللا 
ـره وبـالؤههاجر إىل ال مـن اسـمه ( وقـال ابـن اجلـراح. »عراق فأسلم، وشـهد القادسـية، ولـه هبـا أ

ــا «): ١٤٠عمــرو مــن الــشعراء ص  عمــرو بــن معــد يكــرب الزبيــدي الفــارس املــشهور، يكنّــى أ
 وقتلــه اجلاهليــة يف غاراتــه يف وأخبــاره .. ثــور، جعلــه ابــن ســالم رابــع فرســان العــرب املــذكورين

 ابـــن حـــدثنا: قـــال شـــاهني ابـــن وأخربنـــا.. أكاذيـــب منهـــا وكثـــري ورةمـــشه الفرســـان مـــن قتـــل مـــن
ـو حدثني: قال احَّطالنَّ  أرمـق قـد القادسـية يـوم كـرب معـدي بـن عمـرو كـان: قـال معمـر عبيـدة أ

ــو حــدثنا: قــال انَوْكــَذ بــن لَسَعــ وحــدثني .ســنة مائــة عــىل  خلــف كــان :قــال السجــستاين حــاتم أ
 لــه فقــال بــذكره، اإلشــادة يف ويفــرط كــرب معــدي بــن ولعمــر يتعــصب األشــعريني مــوىل األمحــر
. الفعــال يف قُدْصَيـ كــان فإنـه ،املقــال يف بِذْكـَي كــان إن: فقـال كــذاب، إنـه: ًيومــا أصـحابه بعـض

 بـن يـونس قـال: قـال سـالم بـن حممـد حـدثنا: قـال األعلـم يعقوب بن إسامعيل بن حممد وأخربنا
ــت: حبيــب ): ١٦ص (وقــال املرزبــاين يف معجــم الــشعراء .»بِذْكــَي كــان اًعمــر ّأن إال العــرب أ

ــو روى« ـــه العـــالء بـــن عمـــرو أ  وكـــان«: ، وقـــال»العـــرب يف اًفارســـ عمـــرو عـــىل نفــضل ال :قـــال أ
ُوقــد طبــع شــعره مــرتني، آخرمهــا : قلــت. »العــرب مــع وقائعــه مــن بــه ِربُخيــ فــيام بالكــذب اًمعروفــ

  .م١٩٧٤شق، مطاع طرابييش، جممع اللغة العربية، دم: وأمههام بتحقيق
ضــمن قطعـة كاملــة ) ١٠٧ص (ّ هـذا الـنص أخلــت بـه األصـول املتــأخرة، وهـو يف املوشـح )١٦٥(

  .إىل أيب حاتم من كتاب فحولة الشعراء متصلة ومروية بإسناد املرزباين



 ٥٥

ِالــسلكة بــن ُكْيَلُفــس: لــتق .٨١ َ َ لــيس مــن الفحــول وال مــن الفرســان، «: ؟ قــال)١٦٦(ُّ

 .)١٦٧(»سونِلَتْخَم فيِهِلُجْرَون عىل أُدْعَون فيُزْغَولكنه من الذين كانوا ي

قـــــــَّرَ بُومثلـــــــه ابـــــــن«: قـــــــال .٨٢ ُّاينَدْمَهـ الـــــــَةَا ّايلـَمـــــــُّز الثِاجَ، ومثلـــــــه حـــــــ)١٦٨(ِ  مـــــــن )١٦٩(ِ

ْالـــرس  ّيِدَْز األىَرَفنَّْ، والـــش)١٧١(ِرابَت بـــن جـــِابـــَ واســـمه ث،اَ رشَطََّأَ، وتـــ)١٧٠(نيِّيِوَّ

ْالرس ُترشــُمنْـال، وليس )١٧٢(ّيِوَّ ِ   .» منهم)١٧٤(َّيـِلَذُهـ الَمَلَْع األّمنهم، ولكن )١٧٣(َ

                                                        

قــاب الــشعراء )١٦٦( نــسب ُوممــن ي«: وقــال) ٢/٣٣٠نــوادر املخطوطــات ( ذكــره ابــن حبيــب يف أ
األوىل : ُوقـد طبـع شـعره مـرتني: قلت. »ة، وهي أمهَكَلُيك بن سَلُوهو س :لَيباِّ الر:منهم إىل أمه

ســعدي : واألخـرى بتحقيـق. م١٩٨٤محيـد آدم، وكامـل عـواد، مطبعــة العـاين، بغـداد، : بتحقيـق
  .م١٩٩٤الضناوي، دار الكتاب العريب، بريوت، 

  .١٠٧ انظر النص يف املوشح ص )١٦٧(
قــــةَّرَب بــــن عمــــرو«): ٨١شعراء ص مــــن اســــمه عمــــرو مــــن الــــ( قــــال ابــــن اجلــــراح )١٦٨( ْاهلمــــ ا  َداينَ

ّهميالنِّ َّمقدم ،ٌفارس ٌشاعر ،ْ   .»صعلوك ُ
ــه حـاجز األزدي، وثاملـة يف األزد، إال أهنـا مـن بطــن )١٦٩( ّ كـذا يف األصـول، والـذي يف املـصادر أ ِ ْ َ

َغري بطـن حـاجز الـشاعر، فثاملـة هـو عـوف   بكعـ بـن ثرااحلـ بـن بكعـ بـن أحجـن بـن أسـلم بـنَُ
 بـن حـاجز:  املـشهور يف املـصادر هـوحـاجزنـسب  بيـنام .األزد بـن نـرص بـن َمالك بن اهللا بدع بن

 بـن مالـك بن جِّرَفُم بن سالمان بن مالك بن هلُذ بن اهللا عبد بن األخثم بن احلارث بن عوف
  .األزد بن نرص ابن مالك بن عانَيدَم بن عوف بن زهران

َالـــرس )١٧٠( ةَّ ٌجبـــل :ُا َ ُأولـــه َ ََّ ِقريـــب َ َعرفـــات ِمـــن َ ُّويمتـــد َ ْ ِّحـــد إىل َ ن َ ْنجـــرا َالـــيمن َ قـــال صـــاحب تـــاج  ،َ
ــسبة«): ٣٨/٢٦٧(العـــروس  ُوالنـِّ َ َالـــرس إىل ْ ةَّ ٌّويَْرس: (ِا ُجبـــل وهـــو ، بــــالفتح ،)ِ َ ِاألزد َ َوضــــبطه . ْ َ َ 

ٌّويََرس (- ُِّياطَشُّالر ِبالتحريك -) ِ ِالنـِّسبة يف َّ َ ـساب ُّعاينْمَّالـسوذكـره : ُقلـت. »ْ ) ٧/٧٧ (يف األ
ّالرسوي(يف باب  ِ ْ غـه مـن بـاب–) َّ ّالـرسوي: ( وذلك بعد فرا ِ َ ْالـرس«:  وقـال-) َّ  الـسني بفـتح: يِوَّ
ِأردبيــــــل بــــــبالد مدينــــــة وهــــــي ):وَْرس( إىل بتــــــسكينها النــــــسبة وهــــــذه.. الــــــراء وســــــكون املهملــــــة َ ْ َ ..

 حيملون كثرية مجاعة منها حيرض جمتمعة كثرية قريات وهي مكة، ييل مما نَمَبالي ناحية ):وَْرس(و
  .»مكة إىل ريةِامل

قاب الشعراء )١٧١( وهـو ثابـت بـن «: وقال) ٢/٣٣٣نوادر املخطوطات ( ذكره ابن حبيب يف أ
ط رشتــــجــــابر بــــن عــــدي بــــن كعــــب، أخــــو بنــــي ســــعد بــــن فهــــم، وســــمي  ا ألن أخوتــــه خيرجــــون أ



 ٥٦

َاز مـــنهم وبالـــرسَجـــِوباحل«: قــال .٨٣ ةَّ  عـــىل َونُدْعـــَ يعنـــى الـــذين ي.» أكثـــر مــن ثالثـــنيِا

  .ونُِسلَتْم وَخيِهِلُجْرَأ

َ سالمو«: قال .٨٤ ٍجنْدل بن ُةََ َ   .)١٧٦(»ًلو كان زاد شيئا كان فحال )١٧٥(َ

                                                                                                                                                                       

ى  يهــا بــيشء، فعريتــه أمــه بــذلك، فــأ قــارة بــبالده فأخــذ فيطرفــون أمهــم بــام يــصيبون، وكــان ال يأ
قاهــا بــني بــدي أمــه، فقالــت لــه طهــا يف خريطــة وأ طــت: منهــا أفــاعي وحيــات، فتأ . »اَ رشَلقــد تأ

عــيل ذو الفقــار شــاكر، دار الغــرب اإلســالمي، : ُوقــد طبــع شــعره عــدة طبعــات، آخرهــا بتحقيــق
  .م١٩٨٤بريوت، 

ـو الفـرج يف األغـاين )١٧٢(  بــن حممـد هـشام أيب عــن مـؤرجمــن طريـق ) ١٨٠-٢١/١٧٩( روى أ
 لـزم ثم.. الغوث بن األزد بن اهلنو بن احلجر بن األواس من كان الشنفرى أن« النمريي هشام

 أكثـر وحـده يغـري وكـان فهـم مـن تبعـه فـيمن رجليـه عـىل األزد عـىل يغـري فكـان فهم دار الشنفرى
جمـع أمحد حممـد عبيـد، منـشورات امل: ُوقد طبع شعره عدة طبعات، آخرها بتحقيق. »ذلك من

و ظبي،  حممـد نبيـل طريفـي، دار الفكـر العـريب، :  ، ثـم أعـاد نـرشهم٢٠٠٠ - ١٤٢٠الثقايف، أ
  .م٢٠٠٣بريوت، 

و عبيدة يف كتاب الديباج قال )١٧٣( : ِّيلْجـُر الواحـد - ثالثـة العـرب وُّيِلْجُر « :)٣٧-٣٠ص ( أ
 عمــــري بـــن يكَلُوســـ ،يلِالبـــاه وهـــب بـــن نتـــرشُامل - رجليـــه عـــىل يغـــري وإنـــام العـــدو، الـــشديد وهـــو

ـازين، مطـر بـن وأوىف نـسب،ُي إليهـا ،سـوداء كة،َلُس وأمه السعدي،  عمـرو بـن مالـك بـن مـازن ا
. »بقرنـه يأخـذه حتى الظبي عىل فيعدو أحدهم جاع ربام وكان ا،دَش َنْوَارَُجي ال وكانوا متيم، بن

 يقـدروا فلـم  فطلبـوه،اًدعُجم املنترش تسمى احلارث بنو  وكانت..اليمن أهل يغاور كان«: وقال
ـو يولقـ ..عليــه احلـارثيون َّلُفـد .. ةَصَلــَاخل ذا حـج حتـى عليـه  مــن اًمعتمـر باهلـة أعــشى قحافـة أ

ه احلج عمرة  فقـال .فقطعـوه املنتـرش احلـارث بنـو أخـذت ،نعـم: قـال ؟َربَخـ ةَبـِجائ مـن هـل: فسأ
  .»..يرثيه باهلة أعشى

 اهللا عبــد بــنا اهلــذيل ِّيَالغــ صــخر أخــود اهللا، وهــو  حبيــب بــن عبــ: ذكــر الــسكري أن اســمه )١٧٤(
وانظــر شـعره يف كتــاب رشح . هـذيل بــن سـعد بــن متـيم بــن احلـارث بــن عمـرو بنــي أحـد ،يِمـَثُاخل

  ). ١/٣٠٩(أشعار اهلذليني، للسكري 
ء ( اجلاهليـة فحـول مـن الـسابعة يف الطبقـة ُّيِحـَمُم اجلَّالَذكره ابن سـ) ١٧٥( طبقـات فحـول الـشعرا

ُأربعـــة رهـــط حمكمــون م«: الــذين قـــال فــيهم ، )١/١٥٥ ِ ْ  فـــذاك الـــذى ،ةّلــِ وىف أشـــعارهم ق،ونّقلـــُ
ســالمة بــن جنــدل بــن عبــد الــرمحن بــن عبــد عمــرو بــن احلــارث وهــو «: وقــال يف نــسبه. »همَّخــرَأ



 ٥٧

  .)١٧٨(»ةَيعِبَحول رُ فُ رأس)١٧٧(ُسِّمَلَتُمـوال«: قال .٨٥

ُدريدو«: قال .٨٦ ْ َّالصمة ُبن َُ  .»سانْرُحول الفُمن ف )١٧٩(ِّ

                                                                                                                                                                       

ء . »مقــــاعس بــــن عمــــرو بــــن كعــــب بــــن ســــعد : )١/٢٧٠( وقــــال ابــــن قتيبــــة يف الــــشعر والــــشعرا
ء والفرسان،  من الشعرم املعدودين، وأخوه أمحر بن جندل متيجاهيل قديم، وهو من فرسان« ا

 أغــار عــىل حــي مــن بنــي ســعد بــن زيــد منــاة، فأصــاب مــنهم، وكــان فــيمن وكــان عمــرو بــن كلثــوم
فخـــر الـــدين : ُوقـــد طبـــع شـــعره عـــدة طبعـــات، آخرهـــا بتحقيـــق: ُقلـــت. »بـــن جنـــدلٌأصـــاب أمحـــر 

  .م١٩٦٨قباوة، املكتبة العربية، حلب، 
  .١٠٧لنص يف املوشح ص  انظر ا)١٧٦(
ء ( اجلاهليـة فحـول مـن الـسابعة يف الطبقـة ُّيِحـَمُم اجلَّالَذكره ابن سـ) ١٧٧( طبقـات فحـول الـشعرا

ُأربعـــة رهـــط حمكمـــون م«: الـــذين قـــال فـــيهم، )١/١٥٥ ِ ْ  فـــذاك الـــذى ،ةّلـــِ وىف أشـــعارهم ق،ونّقلـــُ
 زيـد بـن دوفـن بـن حـرب  وهو جريـر بـن عبـد املـسيح بـن عبـد اهللا بـن«: وقال يف نسبه. »همَّخرَأ

بــن وهــب بـــن جــىل بـــن أمحــس بــن ضـــبيعة بــن ربيعـــة ويقــال ضــبيعة أضـــجم واألضــجم احلـــارث 
واملــتلمس خــال طرفــة بــن العبــد وإنــام ســمى املــتلمس .. اخلــري بــن عبداللــه بــن ربيعــة بــن دوفــن 

   :لقوله

ِهــــــــــــــــــذا أوان العـــــــــــــــــــرض ِ ُ حــــــــــــــــــي ذبابـــــــــــــــــــهُ َُ َُّ
  

   
  »ُسـِّمتلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه واألزرق الُرـزنابيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ــــو عبيــــدة     و   .. علــــس بــــن املــــسيب: ثالثــــة املقلــــني أن عــــىل واتفقــــوا «):٨ص( يف الــــديباج قــــال أ

: ُوقــد طبــع شـعره عــدة طبعــات، أمههــا بتحقيــق: ُقلــت. »يِّرُاملـ احلــامم بــن وحــصني .. واملـتلمس
 مــن جملــة املعهــد، ١٤حــسن كامــل الــصرييف، جملــة معهــد املخطوطــات، صــدر بــدال مــن املجلــد 

  .م١٩٧٠ - ١٣٩٠
و أخربنا: قال دريد، ابن روى املرزباين يف املوشح عن )١٧٨(  ،يصـمعاأل حـدثنى: قـال حـاتم، أ

و قال «:قال ُولـست أدري هـل هـذا الـنص مـن . »لْخـُالب عـىل َّثَحـ مـن لَّأو ُسِّمَلَتُمـالـ: عمـرو أ
  كتاب فحولة الشعراء وأخلت به النُّسخ أم من كتاب غريه؟

ء  قــــال ابــــن قتيبــــة يف الــــشع)١٧٩( م بــــن َشُ هــــو دريــــد بــــن الــــصمة، مــــن جــــ«: )٢/٧٤٩(ر والــــشعرا
ـا قـرة .نَالْيَة بـن قـيس عـَفَصَن بـن منـصوربن عكرمـة بـن خـِازَوَمعاوية بـن بكـر بـن هـ ، »ويكنـى أ

ه رآها هتنأ إبـال هلـا  «):١/٣٤٣( ترمجة اخلنساءوقال يف  وكان دريد بن الصمة خطبها، وذلك أ
ـراين تار: فهوهيـا، فردتـه وقالـت ًكـة بنـي عمـي كـأهنم عـوايل أشـباح ومرتثـة شـيخ بنـي جــشم؟أ ً«. 

وقد : ُقلت. خاله كرب يعمرو بن معدأن ): ١/٣٧٢( كرب يعمرو بن معد يف ترمجة ذكرو



 ٥٨

ِّاينَيْبُّ من الذُرَعْشَعره أِد يف بعض شْيَرُود« :قال .٨٧ َّاينَيْبُّالذ ُبِلْغَ، وكاد يِ ِ«)١٨٠( . 

 لــيس يف ٌةَّيــِثْرَنعــم، ولــه م«: ول هــو؟ قــالُحــُ الفَنِمــَ، أ)١٨١(ةَلــِاهَبى َشْعــَفأ: ُلــتق .٨٨

  :الدنيا مثلها، وهي

ِّإين تنـــــــــــــــــــي ِ ِأ ْ َ ـــــــــــــــــــس َ َل ُّأرس ال ٌانِ َ   اـهــــــــــــــــــــِب ُ

   
َعلـــــــــــو ِمـــــــــــن ْ ٌكــــــــــــذب  ال َ ِ ُســــــــــــخر وال اَهـــــــــــيِفَ ََ«)١٨٢(

  

    
ُالعجاجلد ُوو«: قال .٨٩ َّ  .»يف اجلاهلية )١٨٣(َ

                                                                                                                                                                       

 - ١٤٠١ار قتيبــة، دمــشق، حممــد خـري البقــاعي، د: ُطبـع شــعره عــدة طبعـات، آخرمهــا بتحقيــق
القــــاهرة، سلـــــسلة ذخـــــائر العـــــرب، عمـــــر عبــــد الرســـــول، دار املعـــــارف، : تحقيـــــقثــــم ب. م١٩٨١
  .م١٩٨٥

َ، وسقط من مطبوعـة املوشـح كلمـة٥٣ انظر النص يف املوشح ص )١٨٠( ، وهـو سـقط »بعـض«: َ
ٌّمـخل بالنص ِ ُ.  

ثـــــي مـــــن طبقاتـــــه ُّيِحـــــَمُم اجلَّالَذكـــــره ابـــــن ســـــ )١٨١( ء  (يف أصـــــحاب املرا طبقـــــات فحـــــول الـــــشعرا
اح بن عبد اهللا بن زيد بن عمرو بن  واسمه عامر بن احلارث بن ري«:  يف نسبه، وقال)١/٢٠٣

ـو عبيـدة يف الـديباج . »سالمة بن ثعلبة بن وائل بن معن وله مرثيـة يف املنتـرش بـن وهـب رواهـا أ
  . م١٩٢٨جاير، يف كتاب الصبح املنري، لندن، وقد مجع شعره : قلت). ٣٧ص(

: انظـــر. ن وهـــبنتـــرش بـــُمـ التـــي رثـــى هبـــا أخـــاه مـــن أمـــة الاملـــشهورةمرثيتـــه  هـــذا البيـــت مـــن )١٨٢(
نـــــة األدب ٥٦٨ب ص العـــــر أشـــــعار مجهـــــرة، ٨٧األصـــــمعيات ص  الـــــصبح ، و١/١٩١، وخزا

  .٢٦٦ ص يب بصريأاملنري يف شعر 
 بـضم ويُر »علـو«و. الفعل له َثََّأ وهلذا ،املنترش نعي هبا وأراد ،الرسالة بمعنى هنا واللسان        

اين: أي،  وفتحها وكرسها الواو  أقـول ال معنـاه قيل، »سخر وال« :وقوله. دْجَن أعىل من خرب أ
  .وبضمتني بفتحتني وهو سخرية، ذلك

طبقـات فحـول الـشعراء (فحـول اإلسـالم ذكره ابن سالم اجلمحـي يف الطبقـة التاسـعة مـن  )١٨٣(
 بـن ّينَـُيـف بـن عمـرو بـن حِثَيد بن صـخر بـن كِبَبة بن لْؤُواسمه عبد اهللا بن ر«: وقال) ٢/٧٣٨

وإنام «): ٢/٧٥٣(، وقال يف موضع آخر » ..بن سعد بن زيد مناة بن متيمربيعة سعد بن مالك 
وقـال ابـن قتيبـة . »ا لـه اسـمه غـريهًا مل نجـد شـاعرـََّ وأ،هِرْكـِد ذْعـُ وب،هرة اسـمهُه لـشِبَسَن نِاكتفينا م

ء  . »ـاَجـَعْجَن عَ عنــدها مـَّـجِعـَحتـى ي:  وإنام سمى العجاج بقوله«): ٥/٥٩١(يف الشعر والشعرا
ـو عبيــدة يف الـديباجقـال   وإذا ،حــرض إذا احلـرب يف منــه ُجـلَّالر يقــول ُزَجـَّالر كــان«): ١٣ص  (أ



 ٥٩

ٌُمحَيدوكان « .٩٠ ُاألرقط ْ َ ْ  .»يهِّقنَُ ويُهُحِّقنَُ ويَزَجَّ الرُبِّذَشُي )١٨٤(َ

تـــ: قـــال .٩١  لــــه َّا، ألنًعـــضَ بُفِّعَضُويـــ، )١٨٥(ِمْج أيب الـــنَِّزَجــــَ رَيد بعـــضِستجَه يـــُورأ

 .)١٨٦(»اًثريَا كًيئِدَر

ا النََّامَدُ بن قُلْضَ اسمه الفٌعجبني شاعرُال ي«: ًةَّرَقال م .٩٢   .)١٨٧(»مْجة، يعني أ

ــو حـاتم .٩٣ ت: قـال أ ِن القحيـف عــَّألصـمعي اُوســأ َ  الـذي قــال يف ،)١٨٨(ِّيِرِامَ العــُ

  .)١٩٠(»ةَّجُيح وال حِصَليس بف«:  قال؟)١٨٩(اشَّشالنَّ

                                                                                                                                                                       

 بالـشعر، وشـبهه رفعـه مـن َلَّأو ُالعجـاج كـان حتـى ذلـك، ونحـو والثالثـة البيتني ،فاخر أو شاتم
 ةالرحلـ ووصـف ،الـشباب عـىل وبكى فيها، ما ووصف ،الديار وذكر ،ًةَبَسنَْوم أوائل له وجعل

 بـــن القـــيس بـــامرىء ازَّجـــُّالر مـــن هَّبَشُيـــ العجـــاج فكـــان. الـــشعر يف الـــشعراء صـــنعت كـــام وشـــبهها
ء مـــن رْجــُح ِمتـــ بنـــو فقالــت ،الـــشعراء يف اختلفـــوا كــام ازَّجـــُّالر يف اختلفــوا ثـــم«:  قـــال.»الــشعرا : يمَ

 ،ُبَلـْغَاأل أوهلم: ربيعة  وقالت،اجَّجَالع بن ُةَبْؤُر ثم ط،َقَْراأل مالك بن يدُمحَ ثم أوهلم، اجَّجَالع
ـو ثـم نـه عـدة طبعــات آخرهـا بتحقيــق. »اجَّجــَالع ثـم م،ْجالــنَّ أ سـعدي ضــناوي، : ُ وقـد طبــع ديوا

  م١٩٩٨دار صادر، بريوت، 
نـــة االدب ) ١٨٤( ء مــن إســـالمي شــاعر«): ٥/٣٩٥(قــال البغــدادي يف خزا  األمويـــة الدولــة شـــعرا

 ابـن أحـيم بن نضلة بن قيس بن خماشن نب ربعي بن مالك بن محيد وهو. احلجاج معارص وهو
 بـن مالـك بـن ربيعـة بنـي أحـد هو: وقيل .متيم بن مناة زيد بن سعد بن كعب بن عوف بن هبدلة

  . ».بوجهه كانت آلثار األرقط وسمي. اجلوع ربيعة وهم متيم بن مناة زيد
لـشعراء طبقـات فحـول ا(فحـول اإلسـالم ذكره ابن سالم اجلمحـي يف الطبقـة التاسـعة مـن  )١٨٥(

 واســــمه الفــــضل بــــن قدامــــة بــــن عبيــــد بــــن حممــــد بــــن عبيــــد اهللا بــــن عبــــدة بــــن «: وقــــال) ٢/٧٣٧
 يف قــال املرزبــاينوقــال . »احلــارث بــن إيــاس بــن عــوف بــن ربيعــة بــن مالــك بــن ربيعــة بــن عجــل

ــام هــشام بــن عبــد امللــك«): ١٨٠ص  (معجــم الــشعراء ــو الــنجم إىل أ  ولــه معــه أخبــار ،وبقــي أ
  .»غمز عليهوكان األصمعي ي

  .٢٧٤ ص  يف املوشحانظر النص) ١٨٦(
  .٢٧٤ ص  يف املوشحانظر النص) ١٨٧(
 .)٢/٧٧٠الطبقـــات (فحـــول اإلســـالم ذكـــره ابـــن ســـالم اجلمحـــي يف الطبقـــة العـــارشة مـــن  )١٨٨(

 ..ى َديم النـََّلُري بـن سـَُمخـ ابن :القحيف العقييل وهو):٢١١معجم الشعراء ص (وقال املرزباين
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ت .٩٤ و ُن، وكْحَِلق عليه بَّلَعَتُ مل ي،ةَّجُح«: ، فقال)١٩١(مَجَْع األٍادَيِه عن زُوسأ نيته أ

  .»امةَمُأ

 ٌّيِجـْنِيح، وهـو زِصَ فـهـو«:  قـال.)١٩٢(اسَحْسَحـي الِنَ بِدْبَين عن عِْربْخَفأ: ُقلت .٩٥

  .»دَوْسَأ

و «: قال .٩٦ َدالمةوأ َ َ : ا كان؟ قـالًيحِصَفَأ:  قلت.»ِّيشَبَ حٌدَلَوُه، مُتـَْأَ ر،ٌدْبَع :)١٩٣(ُ

  .»احةَصَهو صالح الف«
                                                                                                                                                                       

حـاتم الـضامن، جملـة املجمـع : مجـع شـعره:  قلـت.»يف حلـق الدولـة العباسـيةق كوِلْفُوهو شاعر م
قي، املجلد    .م١٩٨٦، ٣، جزء ٣٧العلمي العرا

ـــشاش)٢٨٢ص(، والتـــصويب مـــن املوشـــح »النـــساء«: يف األصـــول) ١٨٩( ُ، والنَّ َواد لبنـــي نمـــري : َّ ُ ِ ِ ٍَ َ
ٌكانت به وقعة َْ َ بني بني عامر، وبني أهل الياممةَ ََ َ ِ ِالقحيف يف ذلك، ومن قول ِ ْ َ ُ:  

ــــــــــش ــــــــــا عــــــــــىل النَّ َّتركنَ َ َْ ٍاش بكــــــــــر بــــــــــن وائــــــــــلَ ِ َ َ ْ َ َْ ِ
  

   
ــــــــــا الـــــــــــسيوُف وعلـــــــــــت ِوقـــــــــــد هنلـــــــــــت منـَّ َِّ َ ََ ُ ُّ َْ ِْ

  

    
  

  .٢٨٢ ص  يف املوشحانظر النص) ١٩٠(
) ٢/٦٨١الطبقــــات (فحــــول اإلســــالم ذكــــره ابــــن ســــالم اجلمحــــي يف الطبقــــة الــــسابعة مــــن  )١٩١(

ء (وقـــال ابـــن قتيبـــة .»ّيِدْبـــَالعم ْيَلُوهـــو زيـــاد بـــن ســـ«: وقـــال يف نـــسبه ): ١/٤٣٠الـــشعر والـــشعرا
 وهـو كثـري اللحـن يف شـعره، ..، فلـذلك قيـل لـه األعجـم كنـةُكان ينـزل إصـطخر، وكانـت فيـه ل«

: ُطبـع شــعره طبعتـني، آخرمهــا فـيام أعلــم: قلــت. »وهلـذا قيــل لـه األعجــم، ولفـساد لــسانه بفـارس
  .م١٩٨٣ - ١٤٠٣ت، يوسف حسني بكار، دار املسرية، بريو: تحقيقب

، ١/١٧٢الطبقــــات (فحــــول اجلاهليــــة  مــــن التاســــعةذكــــره ابــــن ســــالم اجلمحــــي يف الطبقــــة  )١٩٢(
 سـعد بـن كعـب بـن غـضاب بن سفيان بن هند بن احلسحاس بنى عبد وسحيم«:  وقال.)١٨٧

ذكـروا عــن .  وهـو حلــو الـشعر رقيــق حواشـى الكــالم ..خزيمــة بـن أســد بـن دودان بــن ثعلبـة بـن
ءه فقيـل لـه إنـه شـاعر قـال ال حاجـة عثامن بن  ى بعبد من عبيد العرب نافذ فـأراد رشا ه أ عفان أ

:  قلـت.»ويقال إنه عبد بنى احلـسحاس وذلـك قبـل خالفـة عـثامن . ىل به إن الشاعر ال حريم له 
 - ١٣٦٩عبـــــد العزيـــــز امليمنـــــي، دار الكتـــــب املـــــرصية، القـــــاهرة، : تحقيـــــقُوقـــــد طبـــــع شـــــعره ب

  .م١٩٥٠
ء ابن قتيبـةقال  )١٩٣( ن وكـا. ن، مـوىل بنـي أسـدْوَد بـن اجلـْنـَهـو ز «):٢/٧٧٦( يف الـشعر والـشعرا

  .»ًمنقطعا إىل أيب العباس السفاح
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ــــو «: قــــال .٩٧ ٍعطــــاءوأ َ ّالــــسنْدي َ ِ ــــَع ،)١٩٤(ِّ َرب مــــْخــــَ أٌدْب  :ُ قلــــت.»)١٩٥(نُُذشقوق األَُ

  .»يحِصَلكنه ف، وال«: اب؟ قالَرَْع يف األ)١٩٦(كانو

 يَالْوَى مـَرـــَف تــــكي : ّيِدَسـَ األٍمْيَرُ خـِ بـنَنَمـَْ ألانَوْرــــَزيز بـن مــد العـــقال عب«  .٩٨

ً يعنى نصيب- َ   .)١٩٨(»سودَ وكان أ.دتهْلِ أهل جُرَعْشَهو أ: ؟ قال - )١٩٧(اُ

ـــا عمـــرو بـــن العـــُ ســـمعت.ةَّجـــُد، وهـــو حَّلـــَوُ مةَيعـــِبَأيب رمـــر بـــن ُوع«: قـــال .٩٩  ءَالَ أ

  .)١٩٩(»ةَّجُهو ح:  ويقولِهِرْعِْشب  النحو يفُّجَتْحـَي

                                                        

ء  قـــال ابـــن قتيبـــة )١٩٤(  اســـمه مـــرزوق، مـــوىل أســـد بـــن خزيمـــة، «):٢/٧٦٦(يف الـــشعر والـــشعرا
ــو  «):٤٥٦ص (معجــم الــشعراء يف قــال املرزبــاين  و.»وكــان جيــد الــشعر، وكانــت فيــه عجمــة أ

كـــان .  مـــوىل عمـــر بـــن ســـامك بـــن حـــصني األســـدي، وقيـــل مـــرزوق،ســـمه أفلـــحا ،عطـــاء الـــسندي
  .» أدرك الدولة العباسية وله يف املهدي قصيدة، وهو كويف حمسن،اً قصريًأسود دميام

ُأخرب )١٩٥( َ ْ ِاألذن َ ُ َربُخ، وُ ُسعة :تهاْ َ ِخرق َ ْ ُاألذن َ   .٢/٣٤١انظر التاج  .ُ

  .»أو كان«: »ت«ينام وقع يف كذا يف األصول، ب) ١٩٦(
، ) ٢/٦٤٨الطبقــات  (اإلســالمفحــول الطبقــة الــسادسة مــن ذكــره ابــن ســالم اجلمحــي يف  )١٩٧(

 يف الــشعر وقــال ابــن قتيبــة .»مــوىل عبــد العزيــز بــن مــروان بــن احلكــم بــن أيب العــاص«: هوقــال فيــ
ء  ًكـــان نـــصيب عبـــد  «):١/٤١٠(والـــشعرا اتـــب عـــىل ٍ أســـود لرجـــل مـــن أهـــل وادي القـــرى، فكاٌ

ى عبد العزيز بن مـروان فقـال فيـه مدحـة، فوصـله وا ً وكانـت أمـه أمـة ..شـرتى والءهًنفسه، ثم أ
يه فاستعبده، ثم باعه من اًصيبُء، فوقع هبا سيدها فأولدها نسودا ، فوثب عليه عمه بعد موت أ

ــا احلجنــاء طبعــة داود ســلوم، م: وقــد مجــع شــعره:  قلــت.»عبــد العزيــز بــن مــروان، وكــان يكنــى أ
  .م١٩٦٧اإلرشاد، بغداد، 

  .٣٤١، ١/٣٣٩ انظر األغاين )١٩٨(
مـن أكثـر مـن طريـق إىل األصـمعي عـن أيب ) ٢٦١-٢٥٩ص ( وروى املرزباين يف املوشـح )١٩٩(

ـى بــن عمـر«:  قـالالعــالء بـن عمـرو  حــرف غـري بــشىء عليـه ّعلـقُت ومــا العربيـة، ىف ّحجـة ربيعــة أ

   :االستفهام ىف قوله: وجه وله واحد

ِلوا حتثــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــا ْ هبــــــــــــــــــــُلــــــــــــــــــــتُا قَهــــــــــــــــــــُّبُ   اًرَ

   
 ..... ..... ..... .....  

    
حبها :يقل ومل          .»ّأ



 ٦٢

ِ بن رشُةَالَضَوف« .١٠٠  وابـن ،)٢٠١(ّيِدَسـَري األِبَّ، وعبد اهللا بن الـز)٢٠٠(ّيِدَسَيك األَ

 .»ةَّجُهم حُعرِون، وشُدَّلَوُهؤالء م: )٢٠٢(اتَّيَقُّالر

ت .١٠١ ِاألقيرش يف َنَعَه طُورأ ْ َ  َّقال إالُ يوال«: ، وقال)٢٠٤(عرهِ ومل يلتفت إىل ش،)٢٠٣(ُ

ُاألقيرشقال : ُ فقلت.»ِّيطُ رشٌلُجَر ِ ْ َ ُ:  
                                                        

فضالة بن رشيك بن سلامن بـن خويلـد بـن «: )١٧٦ص (معجم الشعراء يف قال املرزباين  )٢٠٠(
وهو . سلمة بن عامر املوقد بن نمري بن أسامة بن والبة بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد

  .»وشعره حجةكويف 
 ابـن ويقـال - سـليم بن ِريبَّالز بن اهللا عبد«): ٢٨/٢٥٨( قال ابن عساكر يف تاريخ دمشق )٢٠١(

 بـن احلارث بن قعني بن عمرو بن طريف بن منقذ بن قيس بن جرةَب بن عشىاأل بن - سلماأل
 ســـــامءأ مـــــن ِريبَّالـــــز نإ  وقـــــالوا..الكوفــــة هـــــلأ مـــــن معـــــروف شــــاعر.. ســـــدأ بـــــن دودان بـــــن ثعلبــــة

 مفتوحــة الــزاي :ِريبَّالــز مــاأف« :قــال ســعيد بــن عبداللــه بــن احلــسنثــم روى مــن طريــق » الــدواهي
 اهللا عبـد مـع اخبـار ولـه الكوفـة هـلأ شـاعر سـدياأل الـزبري بـن اهللا عبـد فمـنهم ،مكسورة والباء

م بـــن ريَبُّالـــز بـــن نـــة األ. »اًواحـــد جيعلهـــام بيـــنهام يميـــز ال فمـــن ،العـــوا دب وقـــال البغـــدادي يف خزا
 وهــو. واملنــزل املنــشأ كــويف شــاعر اهللا وعبــد .املوحــدة وكــرس الــزاي بفــتح :ِريبَّالــز«): ٢/٢٦٤(

ء مــــن حييـــــى : وقــــد مجــــع شــــعره:  قلـــــت.»هلــــم واملتعــــصب شــــيعتهم ومـــــن األمويــــة الدولــــة شــــعرا
  .م١٩٧٤اجلبوري، دار احلرية، بغداد،

، ) ٢/٦٤٧الطبقــات ( اإلســالمفحــول الطبقــة الــسادسة مــن ذكــره ابــن ســالم اجلمحــي يف  )٢٠٢(
 ْريَجـُاب بـن حَبَبـن ضـب ْيـَهُعبد اهللا بن قيس بن رشيح بن مالك بن ربيعة بن أ«: وقال يف نسبه
ات ألن ّيـَقُّسب إىل الرُ وإنـام نـ، من قريش الظواه،يص بن عامر بن لؤي بن غالبِعَبن عبد بن م

لَوَ لـه تــٍاتَّدَجـ ء  يفوقـال ابـن قتيبــة .»ةّيــَقُ رَْنيَّمَسُ يـَْنيَا  وإنـام ســمي  «):١/٥٣٩( الـشعر والــشعرا
ـــه كـــان ُوقـــد طبـــع شـــعره عــــدة :  قلـــت.» رقيــــةاً يـــشبب بــــثالث نـــسوة يقـــال هلـــم مجيعـــالرقيـــات أل

  .م١٩٩٢ - ١٤١٢، إبراهيم عبد الرمحن، القاهرة: قتحقيطبعات، آخرها ب
ـو الفـرج يف األغـاين قال  )٢٠٣( ـه عليـه غلـب لقـب قيـرشُ األ«): ١١/٢٥١(أ  الوجـه محـرأ كـان أل

 بـــن مدركـــة بـــن خزيمـــة بـــن أســـد بـــن عمـــرو بـــن ضِرْعـــُم بـــن اهللا عبـــد بـــن املغـــرية واســـمه ،َرشْقـــَأ
ـا يكنـى وكان ..إلياس  هَأخلقـ ومـا ،اًبَسَنـ أسـد بنـي َدَعـْقَأ فكـان ،ًطـويال اًمـرُع َرِّمـُ وع ..ضِرْعـُم أ

 عـدة طبعـات، آخرهـا ُوقد طبع شعره:  قلت.»اإلسالم أول يف ونشأ اجلاهلية يف ولد يكون بأن
  .م١٩٩٦حممد عيل دقة، دار صادر، بريوت، : بتحقيق



 ٦٣

ــــــــــــــــَِّنإ لَوْمَن أِ مــــــــــــــــُا يــــــــــــــــرشبـَم   انَــــــــــــــــِا

   
)٢٠٥(ْبَضَ مـــــــــــا هـــــــــــذا الغـــــــــــَِّيطْوا الـــــــــــرشَُُّأْاســـــــــــَف

  

    
  .)٢٠٦(»دَّلَوُك ماذ«: فقال

َهرمةوابن «: قال .١٠٢ َ ْ  . »يحِصَ فٌتْبَث )٢٠٧(َ

ْذيُأوابــن «: قــال .١٠٣ ــَ ــَ ث)٢٠٨(َةنَ ر، وقــد ْعِّ يف الــشُهَونــُد، وهــو َةَمــْرَ يف طبقــة ابــن ه،ٌتْب

  .)٢٠٩(»َهْقِ عنه الفيِوْرَ يٌِكالَكان م

                                                                                                                                                                       

  .»عرهِ ومل يلتفت إىل ش،دَّلَوُك ما ذ«: يف املوشح) ٢٠٤(
نـــــه ص ١١/٢٦٤األغـــــاين : انظـــــر) ٢٠٥( ـــــو قـــــال«: قـــــال صـــــاحب األغـــــاين. ٥٦، وديوا ـــــوب أ  :أ

ـــه ُثتِّدُوحـــ  ،عليـــه دخلَليـــ األمـــري ِطَُرش نِمـــ ٌّيِطـــَُرش فجـــاء ،ريةِبـــاحل مخـــار بيـــت يف اًيومـــ رشب أ
ـت اًنبيـذ اسـقني :ُِّيطَالـرشُّ فنـاداه، دونـه البـاب فغلـق  هـذا ولكـن ،َكنُـَآم مـا واهللا :فقـال .آمـن وأ
ا عنده فاجلس ب،البا يف ثقب بوبـ لـه وضـع ثـم .منه أسقيك وأ  ّبَوصـ بْقـَّالث يف بَصَقـ مـن اًأ

   :يرشَقُاأل فقال ،رِكَس حتى بالبا خارج من رشبَي ِّيطَوالرشُّ داخل من اًنبيذ فيه

طي أن نــــــــــــــــــــــــــــــــــسقيه ــــــــــــــــأل الـــــــــــــــــــــــــــــــــرشُّ َســـــــــــــــــ ِ ِْ َُّ ْ  

   
بوب القــــــــــــــــــــــــــــــــصب ـــــــــــــــــــسقيناه بـــــــــــــــــــــــــــــــأ ْفــــــــــــ َ َ ََ  

    
لنــــــــــــــــــــــــــــا   َإنــــــــــــــــــــــــــــام نــــــــــــــــــــــــــــرشب مــــــــــــــــــــــــــــن أموا

   
طي مــــــــــا هــــــــــذا الغــــــــــضب ْفــــــــــسلوا الــــــــــرشُّ ِّ َِ

ْ ُ
  

    
  

  .٢٨٢ ص  يف املوشحانظر النص) ٢٠٦(
ة بـن عـامر بـن هو إبراهيم بن عـيل بـن سـلم«): ٢٠ص (طبقات الشعراء يف قال ابن املعتز  )٢٠٧(

ي سـكن املدينـة، حجـاز. اخللـج: ريش، أحد بني قيس بـن احلـارث بـن فهـر، ويقـال هلـمُمة القْرَه
ا إسحاق تم الشعر بابن هرمة، فإنه مدح ملوك بني مروان، وبقـي ُخ: قال األصمعي .ويكنى أ

ــام املنــصور جبــار حممــد : حتقيــق: ُوقــد طبــع شــعره طبعتــان، إحــدامها بتحقيــق:  قلــت.»إىل آخــر أ
حممــد نفــاع، وحــسني عطــوان، : تحقيــقواألخــرى ب. م١٩٦٩املعيبــد، مطبعــة اآلداب، النجــف، 

  .م١٩٦٩جممع اللغة العربية بدمشق، 
ــو الفــرج يف األغــاينقــال  )٢٠٨(  ،لقبــه :ينــةَذُوأ – ذينــةُأ بــن عــروة  هــو«): ١٨/٣٢٢(يف األغــاين  أ

 اخَّدَّالـش وهـو - رُعمـَي بـن لَحـُز بـن اهللا عبـد بـن عمـرو بـن احلـارث بن مالك بن - حييى واسمه
 اخَّدَّالـش رُعمـَي وسـمي .. كنانـة بـن منـاة عبـد بـن بكـر بـن ليـث بـن عـامر بـن كعب بن عوف بن -

ــه عــة قــريش بــني كانــت قــتىل ديــات حتمــل أل  .قــدمي حتــت الــدماء هــذه ُتْخَدَشــ قــد :وقــال وخزا
ـــا أذينـــة بـــن عـــروة ويكنـــى ..الـــشداخ فـــسمي ء مـــن مَّمقـــد غـــزل شـــاعر وهـــو ،عـــامر أ  أهـــل شـــعرا



 ٦٤

ُّايننَِالك ٌلْيَفُوط «: قال .١٠٤  .»ةَمْرَ مثل ابن ه)٢١٠(ِ

 .)٢١٢(»يفِقَ موىل لث)٢١١(ةَّبَ بن ضُيدِزَوي«: قال .١٠٥

  .)٢١٣(»بت هباَهَ فذُها العربْمتَ فاقتس، قصيدةَفَْأة َّبَ بن ضُيدِزَيقال «: قال .١٠٦

                                                                                                                                                                       

ـــــس بـــــن مالــــك عنـــــه روى واملحـــــدثني الفقهــــاء يف معـــــدود وهـــــو ،املدينــــة  عمـــــر بـــــن اهللا وعبيــــد أ
 بــن مالـك هُّدَجـ وىَور شـبة بـن عمـر عـن اجلـوهري العزيـز عبـد بـن أمحـد بـذلك أخـربين العـدوي
ء وقـال ابـن قتيبـة .»الـسالم عليـه طالـب أيب بن عيل عن احلارث  ):٢/٥٧٩( يف الـشعر والـشعرا

ًحـدثني سـهل بــن حممـد عـن األصــمعي قـال كـان عــروة بـن أذينـة ثقــة ثبتـا، يـروي عنــه مالـك بــن «
س الفقيه  - ١٤٠٣، يي اجلبوري، دار القلـم، الكويـتحي: ُوقد طبع شعره بتحقيق: قلت. »أ

  .م١٩٨٣
  .١٨/٣٢٢انظر األغاين ) ٢٠٩(
ء أســـامء يف واملختلـــف املؤتلـــف قـــال اآلمـــدي يف )٢١٠(  بـــن طفيـــل«): ١٩٠ص  (موكنـــاه الـــشعرا

ــو قــال مدركــة بــن خزيمــة بــن كنانــة بنــي أحــد ،واثلــة بــن عــامر  بــن عتــوارة بنــي مــن هــو اليقظــان أ
ـــه قتـــل يف ) ٢٨٧ص (وذكـــر خليفـــة بـــن خيـــاط يف تارخيـــه .  »كنانـــة بـــن بكـــر بـــن ليـــث بـــن عـــامر أ

ـو الفـرج يف األغـاين . وثامنـني اثنتـني سـنة األشعث ابن حرب  بـن مـدحمعـن ) ٤/٣٧٣(وروى أ
ء تمُخــ« :يقـول األصــمعي كـان: قــال خــالد بـن حييــى بـن زكريــا حــدثنا :قـال وكيــع خلـف  الــشعرا

ّايننَِالك ٍلْيَفُوط ةَادَّيَم وابن ،ّيُِْرضاخل ِمََكواحل ،َةَمْرَه بابن   .»ّيِرْذُالع نيِكَوم ،ِ
و الفرج يف األغاين )٢١١(  ضـبة بـن يزيـد بـن اهللا عبـد بـن العظـيم عبـدمن طريق ) ٧/٩٥( روى أ

يـه واسـم ،لثقيـف مـوىل ضـبة بـن يزيـد يِّدَج كان« :قال الثقفي ُّأمـ ةَّبَوضـ ،مَسْقـِم أ  عـىل ْتَبـَلَغ ،هُ
ــاه ألن ،ِهبَسَنــ  ابنـــه أوالد ثــم شـــعبة بــن املغــرية أوالد حتـــضن ُأمــه فكانـــت ،اًصــغري ّوخلفــه مـــات أ

  .»لشهرهتا إليها ينسب جدي فكان املغرية بن عروة
مـن روايتـني عــن األصـمعي، إحـدامها مـن طريـق كتابنــا ) ٧/١٠٣(ألغـاين  انظـر الـنص يف ا)٢١٢(

ـو الفـرج األصـفهاين  أخـربين «: هذا، عن ابن دريـد عـن أيب حـاتم عنـه، وفيـه زيـادة، حيـث قـال أ
 بـن احلـسن بن حممد به وحدثني ،األصمعي عن ،الريايش حدثنا :قال اخلزاعي حممد بن هاشم
و حدثنا :قال دريد  ولكنـه ،ثقيـف مـوىل ضـبة بـن يزيـد كـان :قـال األصـمعي دثناحـ :قـال حاتم أ
ّويشُواحل املعتاصة القوايف يطلب كان وقد ،بالطائف هُأدركت وقد اًفصيح كان

  .»الشعر من ِ
أيب الفــرج عــن ابــن دريــد،  عقــب الــنص الــسابق بإســناد) ٧/١٠٣( جــاء الــنص يف األغــاين )٢١٣(

و الق«: هكذا) راجع احلاشية السابقة(عن أيب حاتم   غـسان وحـدثني :خاصـة خـربه يف حـاتم أ



 ٦٥

َنخيلــة وأيب ،)٢١٤(َةَبــْؤُر َعــدَمل يكــن ب« :قــال األصــمعي .١٠٧ َ ْ َ ٍجنْــدلن ِر مــَعْشــَأ ،)٢١٥(ُ َ َ 

ِّالطهـــــــــــوي َِ ٍخطـــــــــــامو ،)٢١٧(ٍقْوَوأيب طـــــــــــ ،)٢١٦(ُّ َ ـــــــــــ ِ ِّمجاشعيـال ُِ ِ ـــــــــــِ، ويلقـــــــــــب خَ ام َط

  .»)٢١٨(يحِّالر

                                                                                                                                                                       

 يزيد قال :قالوا وعلامئهم الطائفيني مشايخ من مجاعة عن ،الثقفي الوهاب عبد بن اهللا عبد بن
ـف ضـبة بـن ء فاقتـسمتها قـصيدة أ األمـر الــذي . »أشـعارها يف فـدخلت وانتحلتهـا العـرب شـعرا

  . ف واالختصاريؤكد الداللة عىل ترصف املتأخر يف كتاب أيب حاتم باحلذ
طبقـات فحـول الـشعراء (فحـول اإلسـالم ذكره ابن سالم اجلمحـي يف الطبقـة التاسـعة مـن  )٢١٤(

ا اجلحاف«: ، وقال فيه)٧٦١، ٢/٧٣٨ يه وقـال بعـضهم إنـه .. يكنى أ  ورؤبة أكثر شعرا من أ
يـــه وال أحـــسب ذلـــك حقـــا قـــال ىل رؤبـــة حتـــى متــــى «: ، وحكـــى عـــن يـــونس قـــال »أفـــصح مـــن أ

نى عــــن اطيــــل وأزوقهــــا لــــكتــــسأ . »ع ىف رأســــك وحليتــــكَّلــــَ أمــــا تــــرى الــــشيب قــــد ب!؟ هــــذه األ
و سعيد الـسريايفو العبـاس حممـد مـن طريـق أيب  )٩١أخبـار النحـويني البـرصيني، ص ( أخرج أ

ويلك فإنـك : قال يل أيب«: قال رؤبة:   حدثنا الريايش أحسبه عن األصمعي قال:بن يزيد، قال
ولـيم بـن الـورد الـربويس، مطبعـة دروغـولني، : تـصحيحبـع شـعره بُوقـد ط:  قلـت.»أرجـز النـاس

قبي، جملــــــة العــــــرب، جــــــزء . م١٩٠٣ليبــــــزج،  ، ٤٢، الــــــسنة٤ ،٣وعليــــــه مــــــستدرك لوليــــــد الــــــرسا
  .م٢٠٠٦-١٤٢٧

ــــو ن«: ، وقــــال)٢/٣٠٤نــــوادر املخطوطــــات ( ذكــــره ابــــن حبيــــب يف كنــــى الــــشعراء )٢١٥( خيلــــة ُأ
ء (بـةوقـال ابـن قتي .»السعدي وهو اسـمه وكنيتـه وإنـام . اسـمه يعمـر«): ٢/٦٠٢الـشعر والـشعرا

ــا نخيلــة ألن أمــه ولدتــه إىل جنــب نخلــةيكنــ وكــان .. وهــو مــن بنــي محــان بــن كعــب بــن ســعد .  أ
هيــــاجي العجـــــاج، فلــــام تنـــــافرا يف شــــعرمها حـــــرضمها الــــصبيان، فـــــذهب إنــــسان يطـــــردهم، فقـــــال 

وكــان  «):٦٣قــات الــشعراء ص طب( قــال ابــن املعتــز و.»ِّالعجــاج دعهــم فــإهنم يغلبــون ويبلغــون
ـــو الفـــرج يف األغـــاين .»مـــن أفـــصح النـــاس وأشـــعرهم يـــه اعاقـــ وكـــان«): ٢٠/٣٩٠( وقـــال أ  ،بأ

وه فنفاه ـوه مـات أن إىل هناك وأقام الشام إىل فخرج ،نفسه عن أ  يف اًمـشكوك وبقـي ،عـاد ثـم ،أ
، ٣، العـــدد ٧ملجلـــد عبـــاس توفيــق، جملـــة املــورد، اوقــد مجـــع شــعره : قلـــت. »عليــه اًمطعونـــ نــسبه

  .م١٩٧٨ -١٣٩٨
 زيــد بــن ســعد بـن سْمَشْبــَع بنــت ةَّيــَهُط هـمُّمُأ علــيهم غلبــت ،يِوَهــُّالط املثنـى بــن نــدلَج هـو )٢١٦(

ـو وهـم متيم، بن مناة  بـن منـاة زيـد بـن مالـك بـن حنظلـة بـن مالـك بنـو وعـوف، وجـشيش سـود أ
  .١/٦٤٤آليل سمط ال:  انظر.الراعي هياجى إسالمي راجز شاعر وهو متيم،



 ٦٦

  .»ةَْرصَ البيِدَّلَوُ من م)٢١٩(ٍغِّرَفُموكان ابن «: قال .١٠٨

قـال : يـر بـن حـازم، قـالِرَ بـن جُبْهَين وَخربَأ«: حدثني األصمعي، قال: قال .١٠٩

ـن ك: ُفقلـت:  قـال.ثامئة قـصيدة ثال)٢٢١(ألمية ي أروُ كنت:)٢٢٠(أيب  :تابـه؟ قـالِأ

  .» فذهب بهٌاستعاره فالن

                                                                                                                                                                       

 اخللفـاء نـوادر يف كتـاب اإلتليـدي له حكاية مع أيب نواس يف جملس هارون الرشيد حكاها )٢١٧(

َ، ومل أجــد مــن تــرجم لــه، )١٣١ص (العبــاس بنــي مــع للربامكــة وقــع بــام النــاس بـــإعالم املــشهور
ًوال أعرف له شعرا يف املصادر ِ.  

ء  قـــــــال اآلمـــــــدي يف املؤتلـــــــف واملختلـــــــف يف أســـــــامء الـــــــشع)٢١٨(  يحِّالـــــــر طـــــــامِخ«): ١٤٢ص (را
ــيض بنــي مــن ،يربــوع بــن عيــاض بــن يــاحِر بــن نــرص بــن خطــام وهــو ،الراجــز املجاشــعي  بــن األ

  .»وله أراجيز.. دارم بن جماشع
) ٢/٦٨٢الطبقــــات (فحــــول اإلســــالم ذكــــره ابــــن ســــالم اجلمحــــي يف الطبقــــة الــــسابعة مــــن  )٢١٩(

: حــدثني يــونس بــن حبيــب : وقــال .ّيِريْمــِغ بــن مــصعب احلِّرَفــُيزيــد بــن ربيعــة بــن م«:  فيــهوقــال
ـــــو الفـــــرح يف األغـــــاين . »اء للنـــــاسّجـــــَا هً رشيـــــرً رجـــــاليزيـــــد بـــــن ربيعـــــة بـــــن مفـــــرغ كـــــان وقـــــال أ

ــه مفرغــا جــده  ولقــب«): ١٨/٢٥٤(  حتـــى كلــه فــرشبه كلــه يــرشبه أن لــبن ســقاء عــىل راهــن أل
ا ويكنى مفرغا فلقب فرغه  بـن خلـف بـن حممـد  أخـربين ..أهله يزعم فيام محري من وهو عثامن أ

ـــو حــدثني قــال املرزبــان  ؟وضـــعهام نَومــ وقــصته عَّبـــُت شــعر عــن األصــمعي ســـئل :قــال العينــاء أ
َوخت الشام إىل هَّريَس ا معاوية بن يزيد أن وذلك ،غِّفرُم ابن :فقال زلـه ،زيـاد بـن عبـاد من صهَّلَ  أ

ه وزعم ،ْنيَع برأس ًيامِقُم وكان ،اجلزيرة  رِمـالنَّ وكـان ،وأشـعاره عَّبـُت سـرية ووضع ،َريْمـِح من أ
ه يِعَّدَي طِقاس بن عبد القدوس : ُوقد طبع شعره عدة طبعات، آخرها بتحقيق: قلت. »منهم أ

و صالح، مؤسسة الرسالة، بريوت،    .م١٩٨٢ - ١٤٠٢ ، ٢م، ط١٩٧٥أ
 بـن حـازم بـن جريـر:  وهـو.، وهو حتريف يدل عليه متـام الـنص»قال قال إين«:  األصوليف )٢٢٠(

ُّالعتكي األزذي يزيد ِ َ َ  وابـن وعطـاء، وطاوس، سريين، وابن احلسن، عن روى، ثقة يف الرواية، ْ
وب، ونافع، مليكة، أيب وب وشيخه جرير، بن وهب ابنه: وعنه .كثري وخلق وأ  الـسختياين، أ

ه  .والسفيانان ـس مـات ـا«: قـالُروي عنه أ  قـرأ: بوهـ  قـال.»سـنني مخـس يل كـان مالـك بـن أ
ــت: لـه فقــال العـالء بــن عمـرو أيب عـىل أيب : انظــر. ومائـة ســبعني سـنة يف تــويف .معـد مــن أفـصح أ

  .٤/٣٢٠، وتاريخ اإلسالم للذهبي ٤/٥٢٤، وهتذيب الكامل ١٣٣تاريخ خليفة ص 
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ـــــ ُمحَ:َرضُو مـــــُبـــــَّلَغُمأشـــــعر النـــــاس : كـــــان يقـــــال«: حـــــدثني األصـــــمعي قـــــال .١١٠  ،دْي

  .)٢٢٢(»ِلبْقُم وابن ،يِاعَّوالر

ُزرــنَْخير، وغلبه ِرَ فغلبه ج:يِاعَّفأما الر« .١١١  .» – رجل من بني بكر - )٢٢٣(َ

 .»اَيَحـ بن الُارَّوَوس، )٢٢٤(ُةَّيِلَيْخَ األَىلْيَل ُهْتَبَلَ غ:ُّيِدْعَجـوال« .١١٢

ُّايشَجالنَّ غلبه :ِلبْقُوابن م« .١١٣
  .)٢٢٦(»بن كعب من بني احلارث )٢٢٥(ِ

                                                                                                                                                                       

ء الطـــــائف مـــــن طبقاتـــــههـــــو أميـــــة بـــــن أيب الـــــصلت، و )٢٢١(  ذكـــــره ابـــــن ســـــالم اجلمحـــــي يف شـــــعرا
ــــو عبيــــدة يف الــــديباج  .»رهموهــــو أشــــع«: وقــــال) ١/٢٦٠(  أشـــــعرأن ) ١١ -١٠ص (وذكـــــر أ

ء  يف  وقــال ابــن قتيبــة.ثقيــف أميــة بــن أيب الــصلت هــو أميــة بــن أيب «): ١/٤٥٩(الــشعر والــشعرا
ه بن ِّبـنَُبن م -يف ِقَيس هو ثَ وق- ِّيسَة بن قَريِدة بن غْقُت بن أيب ربيعة بن عبد عوف بن عْلَّالص

ب عـــن عبـــادة ِغـــَن قـــرأ الكتـــب املتقدمـــة مـــن كتـــب اهللا جـــل وعـــز، وروقـــد كـــا. .ازن َوَبكــر بـــن هـــ
ل أن يكـــون ذلـــك النبـــي، فلـــام بلغـــه ِّبعـــث قـــد أظـــل زمانـــه، ويؤمـــُا ي بـــأن نبيـــِرباألوثـــان، وكـــان ُخيـــ
بيـاء، ويـأيت ..ا لـهًر حسدَفَ ك، وقصته☺خروج رسول اهللا   وكـان حيكـي يف شـعره قـصص األ

فـــاظ كثـــرية ال تعرفهـــا العـــرب،  يأخـــذها مـــن الكتـــب املتقدمـــة، وبأحاديـــث مـــن أحاديـــث أهـــل ٍبأ
ـــو الـــصلت الثقفـــي شـــاعر.. الكتـــاب  ـــوه أ ُوقـــد طبـــع شـــعره عـــدة طبعـــات، آخرهــــا : قلـــت. »ٌوأ
  .م١٩٩٨سجيع مجيل اجلبييل، دار صادر، بريوت، : بتحقيق

و عبيدة يف الديباج )٢٢٢(  ،عـدةج بنى نابغة: ثالثة الشعراء من املغلبون«): ١٢-١١ص ( قال أ
ءْغــَم بــن أوس غلبــه  غلبــه ،قبــلُم بــن  ومتــيم..ةّيــِلَيَْخاأل لــيىل غلبتــه بــل: آخــرون وقــال. ريعــيُالق را

ّايشَجــالنَّ
 مـــن غلـــبهمَفي يبــونُجي كـــانوا بـــونَّلَاملغ  فهــؤالء..جريـــر غلبـــه ،اإلبــل راعـــى : والثالـــث..ِ

  .»الشعر أفضل يريد .الشعر ِمْظُع يف مثلهم ليس
ُخنْــزر:  هـو)٢٢٣( َ ِاألرقــم بــن َ َ ْ ُاســمهوخنـز لقــب، و ،َ َاحلــالل ْ َ ِشــاعر ،ّيَِرتْسُّالتــ أقـرم بــن ْ ــام ِيف َ َّأ  بنــي َ

َمــروان ْ ّعــم ابــن هــوو ،َ عــي َ ِالرا رشح : انظــر. ولــه شــعر يف احلامســة أليب متــام. وكــان بيــنهام هجــاء ،َّ
 وتـــاج ،١/٢٤٨ب، البـــن حجـــر األلقـــا يف األلبـــاب  نزهـــة، و٤/٧٧ديـــوان احلامســـة، للتربيـــزي 

  .١١/٢٢٧العروس 
  .١٢٨ النص ستأيت ترمجتها يف )٢٢٤(
  . ١١٧ انظر خربه يف النص )٢٢٥(
  .١٢-١١ انظر الديباج أليب عبيدة ص )٢٢٦(
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 .)٢٢٧(»بهَلَاه غ كل من هاج:يدوُمحَ« .١١٤

  .»اًحدَاج أُ مل هي)٢٢٨(َرـَمـْحَأابن « :قال .١١٥

ْمف ٌّ شاعر جاهيل:)٢٢٩(ٌمُحْسُوف«: قال .١١٦ ٌلقُ   .نسبهَ ومل ي.»ِ

ُّايشَجــوكــان النَّ«: قــال .١١٧
 بــن أيب طالــب  فــرضبه عــيل،يــة رشب اخلمــرِّثِ بــن احلارِ

ه يف َدَجــَرمــضان، وكــان ورمــة ُ وعــرشين حل،ِرْكُّثامنــني للــس.  مائــة ســوط◙

  فمدحـــــــه، ونـــــــال مـــــــن عـــــــيلَةِعاويـــــــُهـــــــب إىل م فلـــــــام رضبـــــــه ذ.رمـــــــضان ســـــــكران

◙«)٢٣٠(.  
                                                        

 محيد بن ثور اهلاليلترمجة يف عن املرزباين  هذا اخلرب )٢/٦٣٠(يف االصابة  ابن حجر  نقل)٢٢٧(
ء أحــد كــان: ّاملرزبــاين  قــال«:قــال  عــىل وفــد وقــد ه،بــلغ هاجــاه مــن كــل وكــان الفــصحاء، الــشعرا

  . »عثامن خالفة إىل وعاش ☺ النبي
ويف الـــنفس يشء ُ بـــن أمحــر الكنــاين اجلـــاهيل، ولــست أراه كــذلك، هنــيء» س«جعلــه حمقــق  )٢٢٨(

 - عــىل قــول - يف خالفــة عــثامن بــن عفــانمــات  عمــرو بــن أمحــر البــاهيل الــذي مــن أن يكــون هــو
يـدل عــىل ذلـك سـياق حـديث األصـمعي الـذي هـو يف شــأن ، ّيِكـَتـَالع ثـم ِّيلَجَالـب أمحـر ابـن ولعلـه

ء متقــاريب العــرص، وحتديــدا يف عــرص بنــي أميــة، وابــن أمحــر   :قــال اآلمــدي هــوهــذا  الــبجيلشــعرا
ء احتـذت قولـه وعـىل اتَّيـَللح افَّصـَو ،جميـد وشاعر ،قديم إسالمي«  املؤتلـف: انظـر. »الـشعرا

ء أســامء يف واملختلـف نــاء و:  قلـت.٤٤ ص وكنــاهم الـشعرا يبــدو أن االضـطراب واخلــالف يف أ
نة األدب . أمحر قديم   .٢٥٧، ٦/٢٥٦انظر خزا

 .اخلزرج بن احلارث يبن أحد ،حارثة بن أمحر بن مالك بن قيس بن احلارث بن يزيد:  هو)٢٢٩(
ُفــــسحم أمـــه، جـــاهيل، : وقيـــل .مُحْسُفـــ ابــــن: لـــه يقـــال  يومئــــذ وقتـــل، ☺ النبــــي مـــع ًبـــدرا شــــهدُ

، ويبـدو أن شـعره ممـا درس وضـاع مـن بعـد األصـمعيال تكاد تروي . شهيدا ِاملصادر لـه شـعرا ُ .
ء للمرزبـاين ص  :انظر ، واالسـتيعاب البـن ٧/٦٦، واإلكـامل البـن مـاكوال ٤٧٨معجم الشعرا

  .٤/١٥٧٣عبد الرب 
 هـــو قـــيس بـــن عمـــرو بــــن «: فقـــال) ١/٣٢٩( حكـــى ابـــن قتيبـــة خـــربه يف الـــشعر والـــشعراء )٢٣٠(

 عـــىل رمـــضان شـــهر ىف وخـــرج .اإلســـالم رقيـــق اًفاســـق  كـــان،كعـــبرث بـــن امالـــك، مـــن بنـــي احلـــ
ى فمــــر اســــة،نَُالك يريـــد بالكوفــــة لــــه فـــرس  ىف لــــك هــــل: فقــــال عليـــه، فوقــــف ّاألســــدى لَّامَســـ بــــأ

ـــــ رؤوس ـــــَت ىف ٍشْرِكـــــ ىف ٍالنُمحْ نعـــــت قـــــد آخـــــره، إىل الليـــــل ّأول نِمـــــ ٍورنُّ َوهتـــــ أ  :لـــــه فقـــــال! ؟ْأتَّرَ



 ٦٩

ُا من هيًومَ ق)٢٣١(ٌْريَهُزع َامَج«: قال األصمعي .١١٨ فسمع بذكر  - أي قارهبم - ودَ

  :اد، فقال قصيدتهَعاَمل

ــــــــــــؤخر ْي َّ َ ُفي ُ ْوضــــــــــــعَ ــــــــــــاب يف َ ٍكت ــــــــــــدخر ِ ْفي َ َّ ُ  

   
ــــــــــــومِل ِي ِاحلــــــــــــساب ْ ْيعجــــــــــــل أو ِ َّ َ ِفيــــــــــــنْقم ُ َ َُ«)٢٣٢(

  

    
ليـة اجلاهكان الـشعر يف : سئل شيخ عامل عن الشعراء، فقال«: قال األصمعي .١١٩

قلـــــــت . )٢٣٣(»جــــــاء اإلســـــــالم فـــــــصار يف متـــــــيم ثـــــــم ،يف ربيعــــــة، وصـــــــار يف قـــــــيس

 فأمــا هــؤالء كلهــم ،ارَزِإنــام أراد بنــى نــ«: ن؟ فقــالَ يــذكر الــيمْمـَ لــَمـِلــ: يلألصــمع

ءَّفإنام تعل   .»منَ وإنام كان الشعر يف الي.قيس الئِرْام: موا من رأس الشعرا

                                                                                                                                                                       

 فــــام: قــــال! واحــــدا ّإال ّوشــــوال رمــــضان شــــهر مــــا: قــــال! هــــذا؟ تقــــول رمــــضان شــــهر أىف وحيــــك،
بـا: قال عليها؟ تسقينى  ُّدُشَويـ ق،ْرَّالطـ رِثـْكُوي ق،ْرِالعـ ىف وجيـرى الـنّفس، بِّيـَطُي س،ْرَكـالو رشا

ب فــــيهام أخــــذ ّفلــــام ورشبــــا، فــــأكال فنــــزل، هَجلــــِر ىفثنَــــ الكــــالم، مْدَللفــــ لِّهَسُويــــ العظــــام،  الــــرشا
، ى هلـــام، ٌجـــار ذلـــك فـــسمع هتام،أصـــوا ْتَلـــَعَف تفـــاخرا ـــى بـــن َّعـــيل فـــأ  فـــأخربه، ◙ طالـــب أ

ـو ّفأمـا طلبهام، ىف فبعث نـه إىل ونفـذ ّصُاخلـ فـشّق ّاملَسـ أ  بـه َِيتُفـأ ّالنجاشـى، خـذُفأ فهـرب، جريا
ــى بــن ّعــىل ــت امَيِصــ انَُانَدْلــِو وحيــك،: لــه فقــال طالــب أ  وزاده اًســوط ثامنــني فــرضبه! فطــر؟ُم وأ

ــا يــا ُوةَالِالعــ هــذه مــا: لــه فقــال ا،ًســوط عــرشين ــك هــذه: فقــال احلــسن؟ أ  شــهر ىف اهللا عــىل جلرأ
  .»الكوفة َأهل فهجا ان،َّبُت ىف لريوه للناس ُهَفَقَو ثم رمضان،

  .٨ هو زهري بن أيب سلمى، مضت ترمجته يف النص )٢٣١(

َ انظــر ديــوان زهــري بــن أيب ســلمى بــرشح ثعلــب ص )٢٣٢(  يف مــا عــاىلت َاهللا واتكتمــ ال :يقــول .١٨ُ

  .النقمة لكم الدنيا يف لكم يعجل وأ عليه، فتحاسبوا احلساب يومل ذلك فيؤخر صدوركم
َّ قـال ابــن ســالم اجلمحــي يف طبقــات فحــول الــشعراء )٢٣٣(  يف اجلاهليــة شــعراء وكــان«): ١/٤٠(َ

 ،يئــةِمَق بــن وعمــرو ،دْبــَالع بــن فــةَرَوط ،مالــك بــن وســعد ،شانّرقــُمـوال ،لِهلهُمـالــ أوهلــم ،ربيعــة
 ،قــيس ىف الــشعر حتــول ثــم. سَلــَع بــن يبَسُمـــوال ،واألعــشى ،سِّلمَتُمـوالــ ،َةَزِّلــِح بــن واحلــارث

ى بن هريُز ونُّدُعَي وهم - يباينُّالذ النابغة فمنهم  – اًعبـَك وابنه غطفان بن اهللا عبد من ىَمْلُس أ
 إىل ذلك آل ثم ،هريُز بن اشَدِوخ ،دِّرَزُم وأخوه ،خَّامَّوالش ،يئةَُطواحل ي،ِدْعَاجل والنابغة ،يدِبَول

ـــــو عبيـــــدة يف الـــــديباج . »اليـــــوم إىل فـــــيهم يـــــزل فلـــــم ،متـــــيم  أن عـــــىل واتفقـــــوا«): ١٠ص (وقـــــال أ
ء   .»وتغلب متيم يف اإلسالم يف الشعرا
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 فــــذكر عــــدة، ،»ســـان؟ْرُعرائهم الفُ وشــــْسيَســــان قـــْرُالــــدنيا مثـــل فأىف «: وقـــال .١٢٠

  .»ةَّمِّ بن الصُدْيَرُاس، ودَدْرِاس بن مَّبَة، وعَبْدَاف بن نَفُرة، وخـَتـنَْع«: منهم

  .)٢٣٤(»سانْرُ الفُرَعْشَ أ:افَفُ وخ،دْيَرُد«: وقال يل مرة .١٢١

ـــَمُذهـــب أ«:  قـــالُّحـــدثني األصـــمعي .١٢٢ ـــِ يف الـــشعر بعامـــة ذِتْلَّ بـــن أيب الـــصُةَّي  ِرْك

 ِرْكـِذاحلـرب، وذهـب عمـر بـن أيب ربيعـة بعامـة  ِرْكـِذذهب عنرتة بعامـة اآلخرة، و

  .)٢٣٥(»النساء

ــــَل«: ُّقــــال األصــــمعي .١٢٣ ــــُ كٌجــــلَ رَيِق ــــُك، وهــــو )٢٣٦(َةَّزَ عــــِّريَث ــــد الــــرمحن  ِّريَث ــــن عب ب

ا صخر: عة، فقال لهبن أيب ُمجا ّيِاعَزُاخل   :؟ قال الذي قالُرَعْشَ أِ الناسُّأي: يا أ

ُآثــــــــــرت ْ َإدال َ ْ َعـــــــــــىل يِجـــــــــــِ ِليـــــــــــل َ ْ ٍحـــــــــــرة َ َّ ُ  

   
َيم احلـــــــــــــشِضَهـــــــــــــ َ َمتجــــــــــــــالِة َانَّسُا حـــــــــــــِ َ ِردـُ َّ)٢٣٧(

  

    
                                                        

  .٣/٣٠٦ انظر النص يف اإلصابة البن حجر )٢٣٤(

 عــــــن حممــــــد بــــــن حييــــــىعــــــن األصــــــفهاين مــــــن طريــــــق ) ٤/١٢٥( انظــــــر الــــــنص يف األغــــــاين )٢٣٥(

  .»النساء«، وليس »الشباب«:إال أن يف املطبوع من األغاين. األصمعي

نــــة األدب )٢٣٦(  البــــاء وكــــرس املثلثــــة وفــــتح الكـــاف بــــضم :ِّريَثــــُك«): ٥/٢٢١( قـــال صــــاحب خزا

عـَزُخ وهـو. .عـامر بـن األسـود بـن عـةُمج أيب بـن الـرمحن عبـد بـن ِّريَثـُك هو، والتحتية املشددة . .ّيِا

ء مـــــن زيحجــــا شـــــاعر وهــــو ـــــا ويكنــــى ،األمويـــــة الدولــــة شـــــعرا  ،َةَّزَعـــــ ِّريَثـــــُبك واشــــتهر ،صـــــخر أ

ـــو الفــــرج يف األغــــاين .»هبــــا تــــشبيب شـــعره وغالــــب ،حمبوبتــــه وهـــي ،َةَّزَعــــ إىل باإلضـــافة  وروى أ

 راويــة كثــري كــان« :قــال الزنــاد أيب ابــن عــن األصــمعي حــدثنا قــال الريــايشمــن طريــق ) ٨/٩٢(

 مـــا جـــل و عـــز اهللا مَّلـــَع وهـــل قـــال عنـــه ســـئل وإذا إمامـــا ويتخـــذه هنفـــس عـــىل يقدمـــه وكـــان مجيـــل

  .»منه إال تسمعون

ــو الفـرج يف األغــاين )٢٣٧(  عبايــة ابــن عـن املنــذر بـن إبــراهيممـن طريــق ) ٢/٢٠٠( إىل هنـا رواه أ

. ٦٨ وانظـــر البيـــت يف ديـــوان احلطيئـــة ص .كعـــب مـــن رجـــل عـــن اجلوســـق مـــسلم بـــن حممـــد عـــن

. ضـــــامرة الـــــبطن: »هـــــضيم احلـــــشا«. مي مـــــع حـــــرة ومـــــضاجعتهاُآثـــــرت الـــــسري عـــــىل مقـــــا: يقـــــول

ِّحسانة املتجرد«و َُّ   .  أي حسنة عند التجرد: »ُ
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يـا : ، فقـالُهَيـِقَ ذلـك لا، حتـى إذا ظنـه قـد نـيسينًـِ ثم تركـه ح: قال– ةَئْيَطُوهذا للح -

ا صخر   :؟ قال الذي يقولُرَعْشَ أِ الناسُّأي: أ

ـــــــــَا نَفـــــــــِق ِك مـــــــــْب ـــــــــَ ومٍيـــــــــبِبَى حَرْكـــــــــِن ذِ   ِلِزنْ

   
.. .... .... .... ... .... .... ..  

    
  .»نُعُّري الظَيار، وسِّى الدَكَس، وهو أول من بْيَأ القَرْيعنى ام

عــت النَّــ«: قــال األصــمعي .١٢٤ ــْيَتُ ع:اس ملركــوب مــن اإلبــلأ اس، َدْرِ بــن مــ)٢٣٨(ةَب

ـــَْ، وأ)٢٣٩(َةَوْسَ فـــ]ابـــن [وهـــو الـــذي يقـــال لـــه  :وب يف القـــصيدُحلَمـ النـــاس لـــُتَع

  .»)٢٤٠(، واسمه عمرّيِْميَّ التأَجـَل ابن :زَجَّوب يف الرُمحلـتهم لَْعَي، وأِاعَّالر

ــُّأي«: قــال األصــمعي .١٢٥ الل ِل العيــون يف ظــْجــالنُّ:  فقيــل.»يلــة؟ِبَر قَعْشــَاس أ النَّ

صار - ليِسَالف ، يعنى »اهَضِق العيون يف أصول العْرُّالز: ويقال«: قال - يعنى األ

ــــــن ثعلبــــــة، وذ ــــــى قــــــيس ب ــــــَبن ــــــَ واأل،شِّقَرُمـلــــــا« :ر مــــــنهمَك ب بــــــن َّيَسُاملــــــ و،ىَشْع

  .)٢٤١(»ٍسَلَع

                                                        

  .»عيينة«: »ت«، ويف »س«، و»ز«: يف كذا )٢٣٨(
ـــو .»ابـــن فـــسوة«، واملـــصادر جممعـــة عـــىل  أن لقبـــه »ابـــن« كـــذا يف األصـــول مـــن غـــري )٢٣٩(  وقـــال أ

 يقــع مل ،متــيم بــن عمــرو بــن كعــب بنــي أحــد ،داسْرِمــ بــن تيبــةُع«): ٢٢/٢٢٧(الفــرج يف األغــاين 
 اجلاهليـــة أدرك ممـــن خمـــرضم ،الفحـــول يف معـــدود غـــري ّلِقـــُم شـــاعر وهـــو ،هـــذا غـــري نـــسبه مـــن إيل

ـــوه يكـــن مل و نفـــسه يف لزمـــه لقـــب :ةَوْسَفـــ وابـــن ،ّيِذَبـــ اللـــسان خبيـــث هجـــاء واإلســـالم  يلقـــب أ
  بذلك تلقيبه سبب يف اختلف وقد هبذا هو لقب إنام بفسوة

بعــة مــن  )٢٤٠( ، )٢/٥٨٣الطبقــات (فحــول اإلســالم ذكــره ابــن ســالم اجلمحــي يف الطبقــات الرا
ِّ، مــن تــيم الربــابّيِمــْيَّأ التَجـَ عمــر بــن لــ«: وقــال ْ ء (  وقــال ابــن قتيبــة»َ ): ٢/٦٨١الــشعر والــشعرا

ــرس ، بـن أد بــن طابخـة بــن إليـاس بــن مـرضن تــيم بـن عبــد منـاة ِهـو مـ« .. مـن بطــن يقـال هلــم بنـو أ
نـــه ب:  قلـــت.»اً جلـــأ بـــاألهواز، وكـــان هيـــاجي جريـــرومـــات عمـــر بـــن حييـــي : تحقيـــقُوقـــد طبـــع ديوا

  .م١٩٨٣ - ١٤٠٣، ٣اجلبوري، دار القلم، الكويت، ط
و عبيدة يف الديباج )٢٤١(  ثـم ب،ِرْثـَي أهـل املـدن أهل أشعر..  أن عىل واتفقوا«): ١٠ص ( قال أ

  .»قَّزَمُمـال وأشعرهم القيس، عبد
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 عمرو بن َعرِان شَّسَشد حُأ: اد قالَنِّحدثنا ابن أيب الز« :قال األصمعي حدثنا .١٢٦

  .» ولكنه عاقل!ما هو شاعر: العاص، فقال

ـــــُكل عـــــن شـــــعر َطـــــْخَئل األُســـــ«:  قـــــال األصـــــمعي .١٢٧  ُّدَكـــــُ يّجـــــازيِ ح:، فقـــــالِّريَث

ْالرب  .)٢٤٢(»دَ

َأشعرت أن «: اً يومُّمعيقال األص .١٢٨ َ  .)٢٤٥(»؟)٢٤٤(اءَسنَْخـالن ِ مُشعرَ أ)٢٤٣(َىلْيَلَ

                                                        

ء  ق)٢٤٢( َّال ابن سالم يف طبقات فحول الشعرا  امللـك عبد عىل -ُ كثري عزة – قدم«): ٢/٥٤١(َ
شده الشام مروان بن ـا يـا تـرى كيـف :امللـك عبـد فقال ،عنده واألخطل فأ  أرى :قـال ؟مالـك أ

  .»ّلَحَمْالض الشام ُدْرَب ُهَطَغَض لو ،اًورُرْقَم احجازي شعرا
ء الـــشعر والــــش يف قـــال ابــــن قتيبــــة )٢٤٣( ل بــــن ْيــــَقُل، مـــن عَيــــَْخهــــي لـــيىل بنــــت األ«): ١/٤٤٨(عرا

وقـال . »م عليها غـري خنـساء، وكانـت هاجـت النابغـة اجلعـديَّكعب، وهي أشعر النساء، ال يقد
و الفرج يف األغاين   - الرحالـة ابـن وقيـل - الَّحـَّالر بـن اهللا عبـد بنـت ليىل هي«): ١١/٢٠٤(أ

رّرَهـالــ فــارس وهــو ،خيــلاأل وهــو - معاويــة بــن كعــب بــن شــداد بــن  بــن لْيــَقُع بــن ةَادَبــُع بــن - ا
ء مــــن الــــشعر يف املتقــــدمات النــــساء مــــن وهــــي. صعــــصعة بــــن عــــامر بــــن ربيعــــة بــــن كعــــب  شــــعرا

هـــا ِّريَمُحـالـــ بـــن ةَبـــْوَت وكـــان. اإلســـالم هنـــا طبعتـــني، األوىل بتحقيـــق: قلـــت. »هيوا : وقـــد طبـــع ديوا
: تحقيــقواألخــرى ب. م١٩٦٧مهوريــة، بغــداد، خليــل إبــراهيم العطيــة، وجليــل العطيــة، دار اجل

  .م١٩٩٨واضح الصمد، دار صادر، بريوت، 
ثــــي مــــن طبقاتــــه ُّيِحــــَمُم اجلَّالَ ابــــن ســــاذكرهــــ )٢٤٤( ء  (يف أصــــحاب املرا طبقــــات فحــــول الــــشعرا

ة بـن َظـَقَيـاح بـن يِيد بـن رِاخلنـساء بنـت عمـرو بـن احلـارث بـن الـرشَّ«:  يف نـسبها، وقال)١/٢٠٣
ْاف بن امرئ القيس بن هبَفُة بن خَّيَصُع ء  يف وقال ابن قتيبة.  »ةَثـُ هـي : ١/٣٤٣الـشعر والـشعرا
ـــه رآهـــا هتنـــأ إبـــال هلـــا َّمِّيد، وكـــان دريـــد بـــن الـــصِ بنـــت عمـــرو بـــن الـــرشَِّرضَامـُتـــ ة خطبهـــا، وذلـــك أ

وهــــي جاهليــــة كانــــت تقــــول الــــشعر يف زمــــن النابغــــة الــــذبياين، وكــــان النابغــــة .. فهوهيــــا، فردتــــه 
ـــشده تــرضب  ء فتعــرض عليـــه أشــعارها، فأ يــه الـــشعرا ء مـــن أدم بــسوق عكـــاظ، وتأ ٍلــه قبـــة محــرا ٍ ٌ

ء، ثــــم جــــاءت اخلنــــساء الــــسلمية  ــــشده حــــسان بــــن ثابــــت، ثــــم الــــشعرا ــــو بــــصري، ثــــم أ ٍاألعــــشى أ

ـشدته رضب لــه ُوهــي جاهليــة كانــت تقــول الــشعر يف زمــن النابغــة الــذبياين، وكــان النابغــة تــ..  فأ
ء مـن أ َقبـة محــرا ــو ٍدمٌ ـشده األعــشى أ ء فتعــرض عليـه أشــعارها، فأ يــه الـشعرا ٍ بــسوق عكـاظ، وتأ

ء، ثــم جــاءت اخلنــساء الــسلمية ف ــشده حــسان بــن ثابــت، ثــم الــشعرا ــشدتهٍبــصري، ثــم أ : قلــت. أ
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َالزبرق«: ًةَّرَوقال يل م .١٢٩ ِ ْ   .»يلِطُ غري مٌ شاعرٌ فارسُانِّ

  .»يلِطُ مٌ فارسٌرِ شاع)٢٤٦(ةَرْيَوُ بن نِكالَم«: وقال .١٣٠

 ،انَبـْيـــــــَا مــــــن بنــــــي شًلــــــيس يف الــــــدنيا قبيلــــــة عــــــىل كثرهتـــــــا أقــــــل شــــــعر: وقــــــال .١٣١

  .)٢٤٧(»بْلَوك

ــَِكولــيس ل«: قــال .١٣٢ ــَوك -: قــال -  شــاعر يف اجلاهليــة قــديمٍبْل بان ْيَب مثــل شــْل

  .»أربع مرات

ــــو حــــاتم قــــال .١٣٣  ُشــــعرَن أَمــــ: انَّسَحـــــقيــــل ل«:  قــــالُّحــــدثنا األصــــمعي: حــــدثنا أ

 . )٢٤٨(»هذيل:  قال. أم قبيلة؟ قيل بل قبيلةًجالَأشعرهم ر: ؟ قالالناس

ه لــيس ِلـْجِو عــىل رُدْعـَا، وكلهــم يًقـِلْفُا مًفــيهم أربعـون شــاعر«: قـال األصـمعي .١٣٤

  .)٢٤٩(»سِفيهم فار

ــو حــاتم .١٣٥ ت: قــال أ  اأمــ«: ا؟ قــالً واحــدًجــالَهم رُشــعرَن أَفمــ: َّ األصــمعيُســأ

ــا أقــولًل يف الواحــد شــيئُقــَان فلــم يَّسَحــ  .ُّاينَيْبُّ الــذُغــةِابا النًَّهم واحــدُعرْشــَأ: ا، وأ

  .» وهو ابن مخسني سنةً قليالَعرِّوإنام قال الش
                                                                                                                                                                       

ـو سـويلم، دار عـامر، األردن، : ُوقد طبع شـعرها عـدة طبعـات، أفـضلها وآخرهـا بتحقيـق ـور أ أ
  . م١٩٨٨

  .١٠٧وشح ص  انظر النص يف امل)٢٤٥(
ء  يف وقــال املرزبـــاين )٢٤٦( ويرة بـــن مجــرة بـــن شـــداد بـــن ُمالــك بـــن نـــ «):٢٥٩ص (معجـــم الـــشعرا

ا حنظلـة. عبيد بن ثعلبة بن يربوع التميمي  أحـد ، وهـو شـاعر رشيـف، ويلقـب اجلفـول،يكنى أ
. »أرداف امللــــوك وكــــان مــــن ، يربــــوع بــــن حنظلــــة ورجــــاهلم املعــــدودين يف اجلاهليــــةيفرســــان بنــــ

: تحقيــقشــعر مالــك ومــتمم ابنــا نــويرة، ب: ُوقــد طبــع شــعره مــع شــعر أخيــه مــتمم بعنــوان: قلــت
  .م١٩٦٨ابتسام مرهون الصفار، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 

  . ٦٣ راجع النص )٢٤٧(
  . ١/١٣١ انظر طبقات فحول الشعراء )٢٤٨(
ــو الفـرج يف األغــاين )٢٤٩(  ونيكــ أن اهلــذيل فاتـك إذا«: عــن األصـمعي قــال) ٢١/٢٠٨( وذكـر أ

  . »فيه خري فال ًراميا، أو اًساعي أو اًشاعر
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. )٢٥٠(»غَبـَ ثـم نــَم ثالثـني سـنة بعـدما قــال الـشعرِفحــُ أُّيِدْعَجـغـة الـِابالنَّ«: وقـال .١٣٦

 مـــرسوق ولــــيس )٢٥١( كلــــهُرَلــــه جيـــد بــــالغ، واآلخـــمـــن قوول َ األُعرِّوالــــش«: قـــال

ـــو حـــات .)٢٥٢(»بجيـــد فقـــال ثالثـــني [، قـــال الـــشعر وهـــو ابـــن ثالثـــني ســـنة: مقـــال أ

  .)٢٥٤(غ فقال ثالثني سنةَبـَفحم ثالثني سنة، ثم نُ ثم أ،)٢٥٣(]سنة

، تــسعة أعـــشار شــعره رسقـــة«:  الفــرزدق؟ قـــالُكيــف شـــعر: ِّ لألصـــمعيُقلــت .١٣٧

ِوكان يكابر[ ُ[)٢٥٥(«.  

 إال ،ا قـــطً مـــا علمتـــه رسق شـــيئ، قـــصيدة)٢٥٦(امئـــةجريـــر فلـــه ثالثوأمـــا «: قـــال .١٣٨

 مــــا هــــو؟ : قلــــت.»اً شــــيئ)٢٥٧(ٌيشءال أدري لعلــــه وافــــق  -:  قــــال- نــــصف بيــــت

و حاتم.ِرب ُخيْمَلَء؟ فاَجِه ت:  قال أ ا بعدُقد رأ   .)٢٥٨(هِعرِ يف شُه أ

                                                        

  .٥/٥، وانظر األغاين ٨٣ انظر النص يف املوشح ص )٢٥٠(

ه«:  يف املوشح)٢٥١(   .»كأ

  .٨٣ انظر النص يف املوشح ص )٢٥٢(

 وهـــــو يف املوشــــح، ويـــــدل عليـــــه النـــــصان ، حـــــارصتني ســـــاقط مــــن النـــــسخ املتـــــأخرة مــــا بـــــني)٢٥٣(

  .السابقان

بتها«: وزاد يف آخر النص. ٨٣ ص  انظر النص يف املوشح)٢٥٤( َأو قرا   .٥/٥وانظر األغاين  .»ُ

حـــــاتم عـــــن األصـــــمعي بكتـــــاب  أيب مـــــا بـــــني حـــــارصتني مـــــن املوشـــــح بإســـــناد املـــــصنِّف إىل )٢٥٥(

 ياألصـــمع مـــن شـــديد حتامـــل وهـــذا «: وعقـــب املرزبـــاين عـــىل قـــول األصـــمعي بقولـــه. الفحولـــة

ء بعــض عــىل أغــار قــد الفــرزدق ّأن ّنــشك ولــسنا باهلــة، هلجائــه الفــرزدق عــىل ّقــولَوت  ىف الــشعرا

يـــات  قـــد اًجريـــر ّأن وعـــىل حمـــال، فهـــذا ،رسقـــة شـــعره أعـــشار تـــسعة ّأن نطلـــق أن فأمـــا معروفـــة، أ

 انظـــــر املوشـــــح ص .»الفـــــرزدق أخبــــار ىف ذلـــــك ذكرنـــــا وقـــــد الفــــرزدق، معـــــانى مـــــن اًكثــــري رسق

١٤٧ -١٤٦.  

  .يف املوشح ليس فيه هذه العبارة والنص .»ثالثون«: »ت«، بينام يف »س«، و»ز« كذا يف )٢٥٦(

  .)١٤٦ص(، والتصويب من املوشح »بيني«:  يف األصول)٢٥٧(



 ٧٥

ـــو حـــاتم .١٣٩  يف َدِلـــُ و)٢٥٩(ٍرَمـــْعَ بـــن مَيـــلَِمجأظـــن «:  قـــالُّحـــدثنا األصـــمعي :قـــال أ

  .»اجلاهلية

  .»مِرَاء حتى هَبُ بقَتَبـَد، نَّلَوُ م)٢٦٠(ُصَوْحَواأل«: قال .١٤٠

                                                                                                                                                                       

: يقـــــول ياألصـــــمع ســـــمعت«: هكـــــذا) ١٤٧، ١٤٦ص( جـــــاءت هـــــذه الفقـــــرة يف املوشـــــح )٢٥٨(

 ،بيــت نــصف ّإال رسق علمتــه فــام جريــر وأمــا. يكــابر وكــان رسقــة، الفــرزدق شــعر أعــشار تــسعة

ــو قــال .بــه خيربنــا ومل هجــاء،: فقــال هــو؟ ومــا: قلــت. اًشــيئ ٌءيش وافــق ولعلــه ي،أدر وال: قــال  أ

ته وقد: حاتم ا رأ   :والبيت شعره، يف بعد أ

ِّيلِامَ العــــــــــــُاعَ بــــــــــــُِّرصَقــــــــــــُي   َالُ عــــــــــــن العــــــــــــِ

   
ــــــــــــــــــــــَ أَّولكــــــــــــــــــــــن ُيــــــــــــــــــــــلِوَ طِّيلِ العــــــــــــــــــــــامَرْ

  

    
يــت يف طبقــات وانظــر قــصة هــذا الب:  قلــت.»قــديم وهــو لغــريه البيــت وهــذا: دريــد ابــن قــال              

ء    .٢/٣٨٤فحول الشعرا
ء  (فحول اإلسالمذكره ابن سالم اجلمحي يف الطبقة السادسة من  )٢٥٩( طبقـات فحـول الـشعرا

م بـن ّنُان بن حَيْبَ بن ظّيِرـَبْيَعمر بن خَمجيل بن م«: ، وقال يف نسبه)٢/٦٤٨  بن ربيعـة بـن حـرا
حلـــاف بـــن اود بـــن أســـلم بـــن ُ ليـــث بـــن ســـة بـــن ســـعد بـــن زيـــد بـــنَرْذُري بـــن عـــِبـــَد بـــن كْبـــَة بـــن عنَِّضـــ

ـــو الفـــرج يف األغـــاين . »قــضاعة  للـــشعر جـــامع ،مَّمقـــد فـــصيح شـــاعر  ومجيـــل«): ٨/٩١(وقـــال أ
 اًشـاعر يئـةَُطاحل وكـان ،يئةَطُللح راوية اًشاعر بةْدُه وكان ،مَْرشَخ ِبن َةَبْدُه راوية كان ،والرواية

و وقال ،وابنه هريُلز راوية  ،مجيـل راويـة وكـان ،ِّريَثـُك والروايـة الـشعر له اجتمع من رِآخ :مِّلَُحم أ
نـه عـدة :  قلـت.»هـريُز راويـة طيئـةُواحل ،طيئـةُاحل راويـة بةْدُوه ،دبةُه راوية ومجيل ُوقـد طبـع ديوا

رزها ب   .م١٩٥٨ نصار، دار مرص للطباعة، القاهرة، نيحس: تحقيقطبعات، أ
ء  (فحول اإلسالمذكره ابن سالم اجلمحي يف الطبقة السادسة من  )٢٦٠( طبقـات فحـول الـشعرا

ــو األقلــح ،عبـد اهللا بــن حممــد بـن عاصــم بــن ثابـت بــن قــيس«: بهَسَوقـال يف نــ، ) ٢/٦٤٨  وهـو أ

ـــو الفـــرج يف .» وهـــو مـــن األوس،ُرْبَّه الـــدْتـــ وَمحَ،يـــعِجَّتـــل يـــوم الرُ وق،اً بـــدرٌشـــهد عاصـــم  وقـــال أ

ضـــيق يف مـــؤخر : صَوَحـ الـــ-» عيينـــه يف كـــان ٍصَوَحـِلـــ ،صَوْحـــَاأل  لقـــب«): ٤/٢٢٤(األغــاين 

ونـــ ،للنـــاس هجـــاء ،والـــدين املـــروءة قليـــل وكـــان«): ٤/٢٢٣( وقـــال -العينـــني   يـــروى فـــيام اًمأ

رزهــــا بتحقيــــق: قلــــت. »عنــــه نــــه عــــدة طبعـــــات، أ عـــــادل ســــليامن مجــــال، مكتبـــــة : ُوقــــد طبـــــع ديوا

  .م١٩٩٠اخلانجي، القاهرة، 



 ٧٦

ــــــُ إنــــــام ك:قــــــال فــــــالن«: حــــــدثنا األصــــــمعي قــــــال .١٤١   صــــــاحب: يعنــــــي.ٌجَبْرُ كــــــِّريَث

  .)٢٦٤(»)٢٦٣(انَطرَ والق)٢٦٢(طَبَخـ كان يبيع ال:قال. )٢٦١(جَبْرُك

ـــو ذ«: ُّقـــال األصـــمعي .١٤٢ ـــَؤُكـــان أ شـــياء أ عليـــه يف َّذَ، وشـــ)٢٦٥(ةَدِاعَ ســـَيـــةِاوَ رٍبْي

ــــَ يف قافيــــة، وأَرَّكَ، فــــذكثــــرية ة أليب ّيــــِيمِواســــتجاد هــــذه اجل:  قــــال.» يف شــــعرهمَّحَ

 .)٢٦٦(بْيَؤُذ

ئَّخ يف الزَّامَّلش يقوم لٌليس يف الدنيا أحد«: قال .١٤٣  َّ، إال أن)٢٦٨(ةّيـِيمِ واجل،)٢٦٧(ةّيِا

ا ذ  :هي التي قال فيها« :، قال»ا ال يقوم له أحددَ ح)٢٦٩(ِِهتـَّيِيمِب أجاد يف جْيَؤُأ
                                                        

ِّعبــارة معرتضـة مفــرسة ملعنــى الكــربج) ١٩٨ص ( زيـدت يف املوشــح )٢٦١( َ  جَبْرُكــصــاحب  «: ُ
  .»-الفارسية  يعني احلانوت ب–

، وهــذا حتريــف ال معنــى لــه يف ســياق الــنص، والتــصويب مــن »اخلــيط«:  يف النــسخ املتــأخرة)٢٦٢(
َ، واخلــــبط)١٩٨ص (املوشــــح  نــــة . مــــن علــــف اإلبــــل: َ  طْبَاخلــــ «): ١/٣٠٧(قــــال صــــاحب اخلزا
 الــورق هــو :بفتحتــني طَبَواخلــ .اإلبــل لعلــف بالعــصا الــشجر مــن الــورق إســقاط :البــاء بــسكون

ـــــــ التـــــــي العـــــــصا هـــــــي :ميمـالـــــــ بكـــــــرس طـبـــــــْخِمـوال الـــــــساقط  صـــــــاحب التـــــــاجذكـــــــر و. »هاـبـــــــ خبطـُي
ُ اخلــبط«): ١٩/٢٢٩،٢٣٢( ْ ُخــبط : َ ْ َورق َ ِالعــضاه َ ِالطلــح مــن ِ ْ ُُخيــبط هونحــو َّ َ  َّثــم َفيتنــاثر َبالعــصا ْ

َيعلُف ْ   .»َاإلبل ُ
َعصارة: َ القطران)٢٦٣( َ َاألهبل ُ ْ ِواألرز، َ ْ ُثمر وهو َ َ ِالصنَوبر َ َ ْ َيطبخ ،مهانحوو َّ ُفيتحلب ُْ َّ ُهينَـأ ثـم منـه ََ ْ ُ 

ُاإلبل به ِ   .١٣/٤٤٣انظر تاج العروس . »ِ
  .١٩٨ انظر النص يف املوشح ص )٢٦٤(
َّ يعني ساعدة بن جؤية)٢٦٥( َُ.  
نه بتحقيقي ص( وهي القصيدة التي مطلعها عند األصمعي يف روايته )٢٦٦(   ):٨٢انظر ديوا

ٍســـــــــــــقى أم عمـــــــــــــرو كـــــــــــــل آخـــــــــــــر ليلـــــــــــــة َِ َ َّ َِ ُ ٍ ْ َّ ََ ُ
  

   
ُحنَـــــــــــــــــــــاتم ســـــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــاؤهن ثجـــــــــــــــــــــيج َّ ٌ َِ َ ُ ُ َ ُ ُ ِ

  

    
  

نه ص ( وهي التي مطلعها )٢٦٧(   ):١٧٣انظر ديوا

ٍّعفـــــــــا بطـــــــــن قـــــــــو َُ ْ ََ َ مـــــــــن ســـــــــليمَ ُْ َْ ُى فعـــــــــالزِ ِ َ َ
  

   
ُفــــــــــــــذات  َ َالغــــــــــــــضاَ ُ فاملــــــــــــــْرشفات النََّ َ ِ ُاشــــــــــــــزَوُ ِ

  

    
  

نه ص ( وهي التي مطلعها )٢٦٨(   ):٧٣انظر ديوا

َأال ناديـــــــــــــــــــــــا أ َ ِ ِّان لــــــــــــــــــــــــيىل تعــــــــــــــــــــــــرَعــــــــــــــــــــــــْظَ َ ُْ َ َ   ِجَ

   
َجــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــوقا لِفقــــــــــــــــــد ه ً َ ــــــــــــــــــْيْ َّه مل هيــــــــــــــــــيجَت َ ُ ْ َ  

    
  



 ٧٧

           .... .... .... ... ...  

   
ْ بـــــــــــــر...   ْك مـــــــــــــنَ ِ َ جـــــــــــــذٌ ـــــــــــــُ ِام لب َ )٢٧٠(»ُيجَ

  

    
ُالنَّمر «: قال ُّاألصمعي :قال .١٤٤ ْتو بن ِ  . »ٌّ إسالميٌّجاهيل )٢٧١(َلبَ

ــهُقَدْزَرَوقـال الفــ«: قـال .١٤٥ : يـر؟ فقالــتِرَعر جِي مـن شــِعرِكيـف شــ:  للنـوار امرأ

  .)٢٧٢(»هِّرُ عىل مَبكَلَلوه، وغُ يف حَكَكََرش

ا سفيان بن الع«:  قالُّ األصمعي:قال .١٤٦ : َةَبْؤُقلت لر: ، يقول)٢٧٣(ءَالَسمعت أ

ـــــدِمْج أيب الـــــنَُّزَجـــــَكيـــــف ر ـــــَِملَك: قـــــالفك؟ َ عن ـــــه  - ! تلـــــك عليهـــــا لعنـــــة اهللاُهُت أل

  : - استجادها
ِ ُمدَاحل ُ الوهّ ِمجزـ الِوبَ ْ   )٢٧٤(»ِلُ

                                                                                                                                                                       

  . سبق بيان شأن جيمية أيب ذؤيب هذه يف حاشية مضت منذ قليل)٢٦٩(
  .٨٣ انظر ديوان أيب ذؤيب بتحقيقي ص)٢٧٠(
ء ( اجلاهليــة فحــولم اجلمحــي يف الطبقــة الثامنــة مــن ذكــره ابــن ســال )٢٧١( طبقــات فحــول الــشعرا

ش بـن عبـد اهللا بــن كعـب بـن عـوف بـن احلــارث ْيَقـُب بـن أَلــْوَبـن تر ِمـالنَّ«: ه، وقـال فيـ) ١/١٥٩

دَالنمر بن تولب ج«: )١/١٦٠ (وقال. »بن عدى بن عوف بن عبد مناة بن أد  ،اًيق شيئِلُ ال يٌوا

ـــو عمـــرو بـــن العـــالء يـــسميه الكـــ،ا عـــىل املنطـــقًا فـــصيحا جريئـــًوكـــان شـــاعر  حلـــسن ،َسِّيَ وكـــان أ

ء  يف الش وقال ابن قتيبة.»شعره وهو جاهيل، وأدرك «): ١/٢٤١الشعر والشعراء (عر والشعرا

قي عىل لسانه.. اإلسالم فأسلم   .»وعاش إىل أن خرف وأهرت وأ

  .١٤٧ انظر النص يف املوشح ص )٢٧٢(

 النسب، بعلم قائام القراءات، وأصحاب النحويني من كان .العالء بن عمرو أيب أخو هو )٢٧٣(

معجـم األدبـاء : انظر. ومائة وستني مخس سنة مات .يىحي ووثقه شعبة عنه روى كنيته، واسمه

  . ١/٥٩٢، وبغية الوعاة ٣/١٣٧٩

ء  ّيلْجـــِالع الـــنجم أليب طويلـــة أرجـــوزة مـــن البيـــت هـــذا )٢٧٤( ، قـــال ابـــن قتيبـــة يف الـــشعر والـــشعرا

ــشد«): ٢/٦٠٤( ــو أ  الوهـــوب هللا احلمــد (ّأوهلــا التــى أرجوزتــه امللــك عبـــد بــن هــشام الــنجم أ

ـو الفــرج يف األغــاين .»للعــرب أرجــوزة أجــود وهــى، )لزاملجـ مــن طريــق ) ١٠/١٥٠( وروى أ

ــــو «: الفـــضل بـــن العبـــاس اهلاشـــمي، عــــن أيب عبيـــدة قـــال ء تغلـــب حتـــى قـــال أ مـــا زالـــت الــــشعرا



 ٧٨

ــــه م،ةّجــــُ لــــيس بح)٢٧٥(دْيــــَ بــــن زتْيــــَمُالك«: حــــدثنا األصــــمعي قــــال .١٤٧  ،دَّلــــَوُ أل

َّالطرموكذلك  ِ   .)٢٧٧(»)٢٧٦(احِّ

                                                                                                                                                                       

ـــو الفـــرج . ») لزاملجـــ الوهـــوب هللا احلمـــد: (الـــنجم ـــضا عــــن ) ١٠/١٥١األغـــاين (وحكـــى أ ًأ
ُّهذه أم«: رؤبة وصفه هلذا الرجز بقوله   .» الرجزُ

ء ( م اجلمحــــــي يف ترمجــــــة الكميــــــت بــــــن معــــــروفّذكـــــره ابــــــن ســــــال )٢٧٥( طبقــــــات فحــــــول الــــــشعرا
 ، وجـده الكميـت بـن ثعلبـة شـاعر،شـاعر –يعني الكميـت بـن معـروف  -هو «: فقال) ١/١٩٥

 والكميـت بــن ، والكميـت بـن معـروف األوسـط أشـعرهم قرحيـة،ر شـاعرِوكميـت بـن زيـد اآلخـ
ء  يف ن قتيبةوقال اب. »اًزيد أكثرهم شعر هو الكميت بن زيد، مـن «): ٢/٥٨١(الشعر والشعرا

 :وحــدثنا سـهل عـن األصـمعي عـن خلـف األمحـر قــال .ًسـد، ويكنـى املـستهل، وكـان معلـامبنـي أ
ت الكميت بالكوفة يف مسجد يعلم الصب  وكان بينه ..اًوكان أصم أصلخ ال يسمع شيئ. يانٍرأ

ن والـرأي، ما مل يكن بـني اثنـني، عـىل تباعـد مـا بيـنهام يف الـدياح من املودة واملخالطة َّمِرِّوبني الط
ا، ا عـــصبيا، وكـــان الكميـــت عـــدنانييِرَّفُ صـــامـــاح خارجيـــِرِّ، وكـــان الطاألن الكميـــت كـــان رافـــضي
رمـــــاح ِّ وكـــــان الط ألهـــــل الكوفـــــة،اً، وكـــــان الطرمـــــاح متعـــــصباا عـــــصبيوكـــــان الطرمـــــاح قحطانيـــــ

 ووقـــــف .. الكميـــــت شـــــديد التكلـــــف يف الـــــشعر، كثـــــري الـــــرسقة وكـــــان..يتعـــــصب ألهـــــل الـــــشام
ــو الفــرج . »..ٍالكميــت عــىل الفــرزدق وهــو ينــشد، والكميــت يومئــذ صــبي األغــاين (وقــال فيــه أ

امهــــــا خبــــــري ،العــــــرب بلغــــــات عــــــامل ،مقــــــدم شــــــاعر«): ١٧/١ ء مــــــن بأ ــــــسنتها مــــــرض شــــــعرا  ،وأ
ئهم املقـارعني املقـارنني القحطانيـة عـىل واملتعصبني ـام باملثالـب العلـامء ،لـشعرا  املفـاخرين واأل

ــــام يف وكــــان ،هبــــا ُوطبــــع شــــعره : قلــــت. »قبلهــــا ومــــات العباســــية الدولــــة يــــدرك ومل ،أميــــة بنــــي أ
دلس، بغداد،: بتحقيق  برشح أيب ُوطبعت له اهلاشميات. م١٩٦٩ج، ٣داود سلوم، مكتبة األ

  .م١٩٨٤ - ١٤٠٤داود سلوم، ونوري القييس، عامل الكتب، بريوت، :  بتحقيقرياش
و الفرج يف األغاين )٢٧٦(  بـن رْفـَن بـن احلكـم بـن حكيم بن احَّمِرِّالط هو«): ٣٦، ١٢/٣٥( قال أ

ا ويكنى .. ثعلبة بن رَدْحَج بن قيس ا رْفَن أ  والطرمـاح.. القامـة الطويـل :احَّمِرِّوالط .ينةِبَض وأ

 مــع ذلــك بعــد الكوفــة إىل وانتقــل بالــشأم ومنــشؤه وفــصحائهم اإلســالميني الــشعراء فحــول مــن

ة مــذهب واعتقــد الــشأم أهــل جيــوش مــن وردهــا مــن  :قــال دريــد ابــن أخــربين .. األزارقــة الــرشا

 ميــتُوالك رمــاحِّالط كــان« :رؤبــة قــال :قــال عمــه عــن ،األصــمعي أخــي بــن الــرمحن عبــد حــدثنا

  يفبـــن قتيبـــةقـــال او. »أشـــعارمها يف بعـــد فـــأراه ،بـــه فأخربمهـــا الغريـــب عـــن فيـــسأالين َّإيل يـــصريان



 ٧٩

ــــّجُ ح)٢٧٨(ةـَّمـــُّالروذو «:  قـــال .١٤٨ ـــه بـــدوي، ولكــــ ــــعِشه ُعرِشبه شـــُن لـــيس يــــة، أل  َرـ

إال واحـــدة التـــي تـــشبه شـــعر العـــرب، وهـــي التـــي يقـــول « - : ثـــم قـــال- »العـــرب

  :فيها

                                                                                                                                                                       

ء  ـا نفــرءاح بــن حكــيم، مـن طــيّمـِرِّهــو الط «):٢/٥٨٥(الـشعر والــشعرا وكــان جــده . ، ويكنــى أ

. »فأطلقــه.. ٍقــيس بــن جحــدر أرسه ملــك مــن ملــوك جفنــة، فــدخل عليــه حــاتم طيــئ، فاســتوهبه 

حـــــاتم الــــضامن، مطبعـــــة أســــعد، بغـــــداد، : ُوطبــــع شـــــعره عــــدة طبعـــــات، آخرهــــا بتحقيــــق: قلــــت

  .م١٩٧٣

ـو الفـرج األصـفهاين يف .٢٤٩ظـر الـنص يف املوشـح ص  ان)٢٧٧(  عـن )١٧/٢ (األغـاين وروى أ

ـه األمحـر خلـف عـن ،األصـمعي عـن ،حـاتم أيب عن ،دريد بن احلسن بن حممد  الكميـت رأى« أ

 بكـــــر أيبعـــــن ): ٢٥٠ص ( املرزبـــــاين يف املوشـــــح  وروى.»بالكوفـــــة مـــــسجد يف الـــــصبيان يعلـــــم

ـازين حـدثنا: قـال النحــوى، يـديز بـن حممـد حـدثنا: قـال اجلرجـانى،  ياألصــمع سـمعت: قـال ،ا

 وال سمعاه قد ما يقوالن وكانا ّالطرماح، وكذلك بحجة، وليس النحو ّتعلم تْيَمُ الك«: يقول

ضا عن . »يفهامنه بارى حممد بن القاسم بن حممدوحكى أ ى، حدثنى: األ  حممـد حـدثنا: قـال أ

رم، املغرية بن عىل بن  ّبحجـة، زيـد بـن تْيَمُالك ليس«: قال ،ياألصمع عن يبأ حدثنا: قال األ

 مثـل يكـون فـال ّمعلـام، وكـان الـشعر، وروى الغريـب ّفـتعلم الكوفـة، أهـل من كان تْيَمُالك ّألن

  .)٢٥٠ص (املوشح  .»احلرض أهل من يكن مل ومن البدو، أهل
حـول الـشعراء طبقـات ف(فحـول اإلسـالم ذكره ابن سالم اجلمحي يف الطبقات الثانية من  )٢٧٨(

َقبــــة بـــن هبــــُبـــن ع ن َالْيَواســـمه غــــ«: ، وقـــال)٢/٥٣٤ ش بـــن مـــسعود بــــن حارثـــة بــــن عمـــرو بــــن ْيُ
 ومل يكـن لـه حـظ يف اهلجـاء ،ويقال إن ذا الرمة راويـة راعـي اإلبـل«: )٢/٥٥١ (قالو .»..ربيعة

َّوكــــان مغلبـــــا َ  قـــــالو. »الرمـــــة مـــــع الفــــرزدق عـــــىل جريـــــروكــــان هـــــوى ذي «: )٢/٥٥٣ (قـــــال و.»ُ
و الغر«: )٢/٥٦٩(  دخـل ذو الرمـة عـىل بـالل بـن أيب بـردة وكـان بـالل راويـة :اف قالَّحدثني أ

يات حاتم طيء شد بالل أ   :فصيحا أديبا فأ

َبعَ شــــــــــــــَالَ نــــــــــــــِْنا وإًيبِذْعــــــــــــــَ تَسْمــــــــــــــِى اخلَرَيـــــــــــــ   ًةْ

   
  اـَمـــــــــــــــَهْبُ مِّمَة اهلـــــــــــــــّلـــــــــــــــِن قِه مـــــــــــــــُ قلبـــــــــــــــْتِبــــــــــــــَي

    
ْ وإنـــام هـــو مخـــ، لإلبـــل)مـــسِاخل( وإنـــام ،»ذيبامـــص تعـــَيـــرى اخل« :فقـــال ذو الرمـــة             .ص البطـــونَ

ِوكـان حم - ٌ بـاللَكِحـفم ــشدنيها رواة طـيء: وقـال– اًكـَ ـو عمـرو بـن العــالء .. هكـذا أ  فـدخل أ
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           ... ... .... .... ..  

   
ــــــــــــــــــاب َان مــــــــــــــــــَّسَ غــــــــــــــــــِيبَ أَونُ دُوالب )٢٧٩(»ُودُدْسَ

  

    
  

  . وحدههللاحلمد تم و

  

***  

  
                                                                                                                                                                       

و عمرو الذي به؟ كيف تنشدها:فقال له بالل أخـذون : فقـال. كال الوجهني: فقال، فعرف أ  أ

 فقـال ذو الرمـة ، وخرجـا مـن عنـده.خـذ عنـه بتمـريض وإنـا لنأ، إنـه لفـصيح: قـال؟عن ذي الرمة

تـــك هجـــاء ال يقعـــد :أليب عمــرو ه هلجوا  واهللا لـــوال أين أعلمـــك حطبـــت يف حبلـــه وملــت يف هـــوا

ـــه ســـمي ذا الرمــــة بكلمـــة قاهلـــا يف بعـــض شـــعرهوذكـــر .»إليـــك معـــه اثنـــان  ُـةَّمــــُ رٍاق بــــََـثَعـــْشَأ«:  أ

ــــو الفــــرج يف أغــــاين . »ِيـــــدِلْقَّالت  محــــاد قــــال :قــــال إســــحاق بــــن محــــادمــــن طريــــق ) ١٨/٩(وروى أ

ويـــة ُوقـــد طبـــع : قلـــت» منـــه بغريـــب أعلـــم وال أفـــصح أر فلـــم ،الكوفـــة الرمـــة ذو علينـــا قـــدم :الرا

نــــه عــــدة طبعــــات، آخرهــــا بتحقيــــق ــــو صــــالح، مؤســــسة الرســــالة، الطبعــــة : ديوا عبــــد القــــدوس أ

  .م١٩٩٣ - ١٤١٤ت، والثالثة، بري
 وبالـــشني ، مـــسدود«: ، وقـــال املرزبـــاين يف روايـــة البيـــت٢٢٥ انظـــر الـــنص يف املوشـــح ص )٢٧٩(

ـــــضا َّديـــــوان ذي الرمـــــةوانظـــــر البيـــــت يف . »أ إن العـــــراق ألهـــــيل مل يكـــــن «: وصـــــدره. ٢/١٣٥٩ ُّ
ــو غــسان.»وطنًــا َمالــك بــن مــسمع بــن شــهاب، ســيد ربيعــة يف زمانــه، وذو الرمــة هنــا يــصف :  وأ ْ ِ

  .شدة حجابته



  ))٢٨٠٢٨٠(( األشعار األشعارفهرسفهرس
  

  
  القافيــة

  
  الشاعر

  
  النص

  ْالغضب -

  ِالقرب -

  ُابالعق -

  ِمشذب -

  جتارته -

  لبيج -

  ُمسدود -

  ُشهود -

  ِاملتجرد -

  ليزفرا -

  صحارى -

  ُ سخر-

  ُمستعار -

  ِاجلرجار -

  القناعيس -

واال -   أ

  ِاملجزل -

  ِفينقم -

  األقيرش

  األخطل

  امرؤ القيس

  طفيل اخليل

  األعشى

و ذؤيب   أ

  ذو الرمة

  جرادة

  احلطيئة

  النابغة اجلعدي

  النابغة الذبياين

  لةأعشى باه

برش بن أيب خازم 

  النابغة الذبياين

  جرير

  النابغة الذبياين

و النجم العجيل   أ

  زهري بن أيب سلمى

١٠٥  

٥٤  

٣  

١٩  

٧٢  

١٤٩  

١٥٤  

٧٨  

١٢٧  

٢١  

٩  

٩٢  

٧٤  

١٨  

٦  

٢٢  

١٥٢  

١٢٢  

                                                        
 .وصم النصارقإىل أاإلحاالت  )*(
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  فهرس األعالم والشعراءفهرس األعالم والشعراء
  

 ٢٨١٢٨١ عمرو بن أمحر=يل  الباهابن أمحر -
 .١١٥ ابن أمحر -
 .١٤٠ األحوص -
 .١٢٧ ،٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١ األخطل -
  .١٠٣ ابن أذينة -
  .٥٧ إسحاق بن العباس -
 .٧١ األسود بن يعفر -
 .......األصمعي  -
 .١٢٥، ٦٨، ٣٧، ٢٣ األعشى -
 .٨٨ أعشى باهلة -
 .٦٧ أعشى مهدان -
 .٨٢ األعلم اهلذيل -
 .٦٠، ٥٧، ٥٦، ٥٥األغلب العجيل -
 .١٠١ األقيرش -
، ١٣، ١٢، ١١، ٤، ٣ امــــــــرؤ القــــــــيس -

١٢٣، ١١٩. 
 .١٢٢، ١٠٩ أمية بن أيب الصلت -
  .١٧، ٩ أوس بن حجر -
  .٧٥ أوس بن غلفاء -
من بن خريم -  .٩٨ أ
  .٨٢ ابن براقة -
 .٧٠ برش بن أيب خازم -
ط رشا  -  .ثابت بن جابر= تأ
ط رشا(ثابت بن جابر  -  .٨٢ )تأ
 .٤٩ ثعلبة بن صعري -
 .٧٤ جرادة بن عميلة -
، ١٣٨، ١١١، ٥٢، ٥١، ٦ جريــــــــــــــــــــــر -

١٤٥. 

                                                        
 . اإلحاالت إىل أرقام النصوص)*(

 .١٠٩ جرير بن حازم -
 .النابغة= اجلعدي  -
 .١٣٩ مجيل بن معمر -
 .١٠٧ جندل الطهوي -
و  -  .....حاتم السجستاين أ
 .٦١ حاتم الطائي -
 .٢١حاجب  -
 .٨٢ حاجز الثاميل -
 .٢٥ احلارث بن حلزة -
، ١٣٣، ١٢٦، ٢٩ حــــسان بــــن ثابــــت -

١٣٥. 
 .١٢٣ احلطيئة -
 .٩٠ محيد األرقط -
 .١١٤، ١١٠، ٤٠ محيد بن ثور -
 .٣٩ احلويدرة -
 .٧٧ خداش بن زهري -
و خراش -  .٦٦  اهلذيلأ
 .١٠٧ شعيخطام املجا -
 .١٢١، ١٢٠، ٧٠ خفاف بن ندبة -
 .٦٠، ٣٧ خلف األمحر -
  .١١١ خنزر -
 .١٢٨ اخلنساء -
 .٦٨ابن دأب  -
، ١٢٠، ٨٧، ٨٦ دريــــــــد بــــــــن الــــــــصمة -

١٢١. 
و دالمة -  .٩٦ أ
و دؤاد -  .٤٢ أ
و ذؤيب -  .١٤٣، ١٤٢، ٦٤ أ



 ٨٣

، ١١١، ١١٠، ٤٦، ٤٥، ٤٣ الراعـــي -
١٢٤. 

 .١٠٠ ابن الرقيات -
 .١٤٨ ذو الرمة -
 .١٤٦، ١٠٧ رؤبة -
 .١٢٩، ٧٠ رقان بن بدرالزب -
و زبيد -  .٣٣ أ
 .١٢٦ ابن أيب الزناد -
، ١٧، ١٥، ٩، ٨ زهــري بــن أيب ســلمى -

١١٨. 
 .٩٤ زياد األعجم -
 .٧٩ زيد اخليل -
 .١٤٢، ٦٥ ساعدة بن جؤية -
 .حسحاسـ عبد بني ال=سحيم  -
و سفيان بن العالء -  .١٤٦ أ
 .٨٤ سالمة بن جندل -
 .٨١ سليك بن السلكة -
 .١١٢، ٢١ سوار بن احليا -
رالـــــــــــــش - ، ٣٦، ٣٥، ٣٤ امخ بـــــــــــــن رضا

١٤٣. 
 .٨٢ الشنفرى -
 .١٤٧ الطرماح -
، ١٥، ١٢، ١١، ١٠ الغنـــــــويطفيـــــــل  -

١٧. 
 .١٠٤ الطفيل الكناين -
و طوق  -  .١٠٧أ
 .١٢٠، ٧٠ عباس بن مرداس -
 .٩٥ حسحاسـعبد بني ال -
 .١٠٠ َّعبد اهللا بن الزبري األسدي -
 .٩٨ عبد العزيز بن مروان -
 .األصمعي=  بن قريب د امللكعب -
 .١٢٤ ن مرداسعتيبة ب -
 .٨٩ العجاج -
 .٢٨ عدي بن زيد -
 .٣٨ عروة بن الورد -
  .٥٢ عصام بن الفيض -

و عطاء السندي -  .٩٧ أ
 .٢٤ علقمة بن عبدة -
 .١١٧ عيل بن أيب طالب -
 .١٢٢، ٩٩ عمر بن أيب ربيعة -
 .١٢٤ عمر بن جلأ -
 .٤٧ الباهيل عمرو بن أمحر -
 .٧٢ عمرو بن شأس -
 .١٢٦ عمرو بن العاص -
ــو عمــرو بــن العـــالء - ، ٧٠، ٥٤، ٥٣ أ

٩٩. 
 .٣٢، ١٤ عمرو بن قميئة -
 .٢٦ عمرو بن كلثوم -
 .٨٠عمرو بن معدي كرب  -
 .٧٦ عمرية بن طارق -
 .١٢٢، ١٢٠، ٧٠ عنرتة -
 .١٤٥، ١٣٧، ٥٢، ٥١ الفرزدق -
 .١١٦ فسحم -
 .عتيبة بن مرداس=ابن فسوة -
 .١٠٠ فضالة بن رشيك -
و النجم = بن قدامة الفضل -  .أ
 .٧٦ قابوس بن املنذر -
 .٩٣ القحيف -
 .٣٢ ئة بن سعدقمي -
 .٣٠ قيس بن اخلطيم -
 .١٤ قيرص -
 .١٤١، ١٢٧، ١٢٣ كثري عزة -
 .٥٠ كعب بن جعيل -
 .٧٨ كعب بن زهري -
 .٦٩ كعب بن سعد الغنوي -
 .١٤٧ الكميت بن زيد -
 .٧٣ لبيد بن ربيعة -
 .١٢٨، ١١٢ ليىل األخيلية -
س -  .١٠٣ مالك بن أ
 .٤٨ مالك بن حريم -
 .١٣٠ مالك بن نويرة -
 .٨٥ املتلمس -



 ٨٤

 .٣١ غراملرقش األص -
 .١٢٥، ٣١ املرقش األكرب -
 .٣٦ مزرد -
 .١٢٥، ٢٧ املسيب بن علس -
 .١١٧، ١٥ معاوية بن أيب سفيان -
 .٦٢ معقر البارقي -
 .١٠٨ ابن مفرغ -
 .١١٣، ١١٠، ٤٥، ٤٤ ابن مقبل -
 .٢٨ ابن مناذر -
 .٨٢ املنترش -
 .٤١ املهلهل -
 .١٣٦، ١١٢، ١٨ النابغة اجلعدي -

، ٩، ٨، ٧، ٥، ٢، ١النابغــــــة الــــــذبياين  -
١٣٥، ٨٧، ٢٢، ٢١، ١٧، ١٦. 

 .١١٧، ١١٣النجايش  -
 .٥٩نجراين  -
و النجم  -  .١٤٦، ٩٢، ٩١أ
و نخيلة -  .١٠٧ أ
 .٩٨ نصيب -
 .١٤٤ النمر بن تولب -
ر امرأة الفرزدق -  .١٤٥ النوا
  .١٠٤، ١٠٣، ١٠٢ابن هرمة  -
 .١٠٩ وهب بن جرير -
  .١٠٦، ١٠٥ يزيد بن ضبة -

  
  

  
  

  
  

  

  



 ٨٥

   واملراجع واملراجع املصادر املصادرثبتثبت
 

 . القرآن الكريم. ١
حـاتم الــضامن، دار .د: ، حتقيـق)هـــ٢١٦ت(ُ أليب سـعيد عبـد امللــك بـن قريـب األصـمعي ،اإلبـل. ٢

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، دمشق ،البشائر
فـريتس : عنايـة، )هــ٣٦٨ت(ايف احلـسن بـن عبـد اهللا أليب سـعيد الـسري، أخبار النحويني البرصيني. ٣

 م١٩٣٦كرنكو، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، 
، )هــ٣١٥ ت (األصـغر بـاألخفش املعروف املحاسن، أيب الفضل، بن نسليام بن عيل، لاالختيارين. ٤

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ سورية، ،دمشق الفكر، دارو بريوت، املعارص، الفكر دار، قباوة الدين فخر: حتقيق
 .، حتقيق حممد هبجة األثري، املكتبـة العربيـة، بغـداد)هـ٣٣٥ت(حممد حييى للصويل ، أدب الكتاب. ٥

 . ت.د
 عيــون باســل حممــد: حتقيــق، )هـــ٥٣٨ ت( عمــرو بــن حممــود لزخمــرشي، ل)ج٢ (ةالبالغــ أســاس. ٦

 م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩، بريوت العلمية، الكتب دار، السود
عـيل : ، حتقيـق) هـ٤٦٣ت (، البن عبد الرب يوسف بن عمر )ج٤ (االستيعاب يف معرفة األصحاب. ٧

 . ت. البجاوي، دار هنضة مرص، القاهرة، د
ابنــي ) هـــ٣٩٠ت(، وأيب عــثامن ســعيد )هـــ٣٨٠ت(لــديني أيب بكــر حممــد ، للخااألشــباه والنظــائر. ٨

 .  م٢٠٠٢السيد حممد يوسف، سلسلة الذخائر طبعة اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، .د: هاشم، حتقيق
 هــ، ٨٥٢ت (، البـن حجـر أمحـد بـن عـيل العـسقالين )ج بالفهـارس٨ (اإلصابة يف متييز الصحابة . ٩

 .وطبعة الرتكي بالتعاون مع مكتب هجر، القاهرة. البجاوي عيل حممد :حتقيق
ِّ البـن الـسكيت ،إصالح املنطـق . ١٠  ،شـاكر حممـد أمحـد: حتقيـق، )هــ٢٤٤ت( إسـحاق بـن يعقـوبِّ

 .م١٩٤٩ ،٤، طالقاهرة -  املعارف دار، هارون حممد وعبدالسالم
محـد شـاكر، أ: ، حتقيـق)هــ٢١٦ت(ُ، أليب سـعيد عبـد امللـك بـن قريـب األصـمعي األصمعيات  . ١١

 .م١٩٧٩، ٥وعبد السالم هارون، دار املعارف، القاهرة، ط
ــاين  . ١٢ ــوي ) ج٢٤ (األغ ــسني األم ــن احل ــيل ب ــفهاين ع ــرج األص ـــ٣٥٦ت (، أليب الف ــق) ه : ، حتقي

 .م١٩٩٢جمموعة من كبار املحققني، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 
، البـن ) ج٧ (يف األسـامء والكنـى واألنـساباإلكامل يف رفع االرتياب عـن املؤتلـف واملختلـف   . ١٣

عبـد الـرمحن بـن حييـي املعلمـي الـيامين، مطبعـة جملـس دائـرة : ، حتقيـق) هــ٤٧٥ت (ماكوال عيل بـن هبـة اهللا 
 . ت. ، د٢املعارف العثامنية باهلند، تصوير دار الكتاب اإلسالمي، ط 



 ٨٦

َّ ليمـــوت بـــن املـــزرع ،األمــايل . ١٤ َ ُ لح، دار البـــشائر، دمـــشق، إبـــراهيم صـــا: حتقيــق، )هــــ٣٠٤ت(َ
 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢١

، هـارون الـسالم عبـد: حتقيـق، )هــ٣٣٧ت( الزجاجي إسحاق بن الرمحن عبد، ل الزجاجيأمايل . ١٥
 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ ،٢، طبريوت، اجليل دارطبعة مصورة ل

ــن حممــد ) ج١٣ (األنــساب . ١٦ ــد الكــريم ب ــى بتــصحيحه، ) هـــ٥٦٢ت (، للــسمعاين عب دار ، اعتن
 . ت. مصورة عن الطبعة اهلندية، د،القاهرة، يثةالفاروق احلد

ّ للبالذري،)ج١٣( أنساب األرشاف  . ١٧ َِ . سـهيل زكـار، ود. د: ، حتقيـق)هــ٢٧٩ت (أمحد بن حييى ُ
 .م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧رياض الزركيل، دار الفكر، بريوت، 

، )هــ١٢٠٥ت(، للزبيـدي حممـد بـن حممـد مرتـىض )ج٤٠ (تاج العروس من جـواهر القـاموس . ١٨
 . عبد الستار فراج وآخرين، وزارة اإلرشاد واألنباء، الكويت:حتقيق

، حتقيـق )٣١٠ت(، للطـربي حممـد بـن جريـر )ج١٠أو تـاريخ الطـربي  (تاريخ الرسـل وامللـوك . ١٩
 .م١٩٧٩، ٣حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، ط 

 .تاريخ الرسل وامللوك= ـ تاريخ الطربي             
، حتقيــق عمـر غرامــة )هــ٥٧١ت(، البــن عـساكر عــيل بـن احلــسن )ج٨٠ (شقتـاريخ مدينــة دمـ . ٢٠

 .م١٩٩٥ هـ ـ ١٤١٥ العمروي، دار الفكر، بريوت،
ــسالم . ٢١ ــة ال ــاريخ مدين ــت )ج بالفهــارس١٧ (ت ــن ثاب ــن عــيل ب ــد ب ــب أمح ـــ٤٦٣ت(، للخطي ، )ه

 .م٢٠٠١ هـ ١٤٢٢ بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،. د:حتقيق
 .جامع البيان=  تفسري الطربي   ـ               

 الـدين هبـاء املعـايل، أبو محدون، بن عيل بن حممد بن احلسن بن حمد، مل)ج١٠ (احلمدونية التذكرة . ٢٢
 .هـ ١٤١٧ بريوت، صادر، دار، )هـ٥٦٢ت (البغدادي

محـد اجلـارس، : ، حتقيـق)هــ٣٠٠ نحـو ت (زكريا بن هارون َهلجرييب عيل ا أل،التعليقات والنوادر . ٢٣
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣

، حتقيــق عبــد الــسالم )هـــ٣٧٠ت(، لألزهــري حممــد بــن أمحــد )ج بالفهــارس١٧(هتــذيب اللغــة  . ٢٤
 . ت. هارون وآخرين، املؤسسة املرصية العامة للتأليف، القاهرة، د

عبـد اهللا بـن .د: ، حتقيـق)٣١٠ت(، للطربي حممد بن جريـر )ج٢٦(جامع البيان عن تأويل القرآن  . ٢٥
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ الكتب، الرياض، دار عامل. عبد املحسن الرتكي

عبـد الـسالم هـارون، دار : ، حتقيـق)هــ٤٥٦ت(البـن حـزم عـيل بـن أمحـد مجهرة أنساب العرب،  . ٢٦
 .م١٩٨٢املعارف، القاهرة، 

 ،البجـادي حممـد عـيل وضبطه حققه، القريش اخلطاب أيب بن حممد زيد يبألمجهرة أشعار العرب،  . ٢٧
 .م١٩٨١، القاهرة، عوالتوزي والنرش للطباعة مرص هنضةمكتبة 
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-هــ١٤٣٠، ألمحد خليل الشال، مكتبـة الـسنة، ودار الـسقيفة، بورسـعيدمجهرة تصانيف العرب،  . ٢٨
 .م٢٠٠٩

رمزي منـري بعلبكـي، دار العلـم . د: ، حتقيق)هـ٣٢١ت(البن دريد، حممد بن احلسن مجهرة اللغة،  . ٢٩
 .م١٩٨٧للماليني، بريوت، 

نــاجي حــسن، عــامل : ، حتقيــق)هـــ٢٠٤ت(كلبــي هلــشام بــن حممــد بــن الــسائب ال مجهــرة النــسب، . ٣٠
 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الكتب، بريوت، 

٣١ .  
ــيم . ٣٢ ــن إســحاق عمــرو يبأل، )ج٣ (اجل ــشيباين ّمــرار ب ـــ٢٠٦ت (ال ــق )ه ــراهيم، حتقي ــاري إب ، األبي
 .م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤، القاهرة األمريية، املطابع لشئون العامة اهليئةوآخرين، 
عــادل .، حتقيــق د)هـــ٦٥٦ت(لفــرج بــن احلــسن البــرصي ، لعــيل بــن أيب ا)ج٤( احلامســة البــرصية . ٣٣

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠سليامن، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 
كــامل مـصطفى، مكتبـة اخلــانجي، : ، حتقيـق)٥٧٣ت(، لنـشوان بــن سـعيد احلمـريي احلـور العـني . ٣٤
 .ت.القاهرة، د
العامـة عبـد الـسالم هارون،اهليئـة : ، حتقيـق)هــ٢٥٥ت( عمرو بن بحـر ، للجاحظ)ج٧(احليوان  . ٣٥

 .هـ٢٠٠٢لقصور الثقافة، القاهرة، 
حممــد حــسني الزبيــدي، دار : ، توثيــق)هـــ٣٢٨ت(لقدامــة بــن جعفــر اخلــراج وصــناعة الكتابــة،  . ٣٦

 .م١٩٨١الرشيد، بغداد، 
، )هــ١٠٩٣ت (البغـدادي عمـر بـن القـادر عبـد، ل)ج١٣ (العـرب لسان لباب ولب األدب خزانة . ٣٧

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ،٤، طالقاهرة اخلانجي، ةمكتب، هارون حممد السالم عبد: ورشح حتقيق
حممـد عـيل النجـار، : ، حتقيـق)هــ٣٩٢ت (املوصـيل جنـي بـن عـثامن الفتح يب، أل)ج٣(اخلصائص . ٣٨

 .م٢٠١١، ٥، القاهرة، طللكتاب العامة املرصية اهليئة
َأليب عبيدة معمر بن املثنَّى : اخليل . ٣٩ ُ َ هــ ١٤٠٦، حممد عبد القادر أمحد، القـاهرة: ، حتقيق)هـ٢٠٩ت(َْ

 . م١٩٨٦ -
، )هـــ٣٠٢ت( العـويف حـزم بــن ثابـت بـن قاسـم لرسقــسطيل ،)ج٣ (احلـديث غريـب يف الـدالئل . ٤٠

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ الرياض، العبيكان، مكتبة، القناص اهللا عبد بن حممد. د: حتقيق
عبــد اهللا بــن ســليامن، وعبــد الــرمحن : ، حتقيــق)هـــ٢٠٩ ت (املثنــى بــن معمــر، أليب عبيــدة الــديباج . ٤١

 .م١٩٩١-هـ١٤١١لعثيمني، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ا
ج، ٢فخــر الــدين قبــادة، دار األصــمعي، : ، حتقيــق)هــ٩٠ت(غيــاث بــن عــوث :  األخطــلديـوان . ٤٢

 .م١٩٧٩، ٢م، ودار اآلفاق اجلديدة ببريوت ط١٩٧١ -هـ ١٣٩١حلب، 
ّديوان امرئ برشح السكري . ٤٣ ِ َّ بكة، : يـق، حتقُّ ـور عليـان، وحممـد الـشوا لـرتاث  لمركـز زايـدأ

 .م٢٠٠٠- ١٤٢١، والتاريخ، العني باإلمارات
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عــزة حــسن، منــشورات دار الثقافــة، دمــشق، :  حتقيــق،ديــوان بــرش بــن أيب خــازم األســدي .٤٤
 .م١٩٧٢، ٢ط

 بـرشح ابـن رف، القاهرة،نعامن حممد أمني طه، دار املعا: حتقيق،  ج،٢ )هـ١١٤ت(َديوان جرير  . ٤٥
 .م١٩٦٩حبيب،

أمحــد خليـل الــشال، مركـز الدراســات والبحـوث اإلســالمية : يـقحتقديـوان أيب ذؤيـب اهلـذيل،  . ٤٦
 .م٢٠١٤ -هـ ١٣٤٥ببورسعيد، 
َّديـــوان ذي الرمــــة  .٤٧ ـــو صــــالح، جممـــع اللغـــة العربيــــة، : حتقيــــق، )١١٧ت(ُّ عبـــد القـــدوس أ

 .م١٩٩٣ - ١٤١٤ت، ومؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، بري
ر .٤٨ ِديوان الشامخ بن رضا َّ   . م١٩٦٨هلادي، دار املعارف، القاهرة، صالح الدين ا: حتقيق، َّ
. د: ، حتقيــق)هـــ٣٩٥ نحــو ت (العــسكري اهللا عبــد بــن احلــسن هــالل يب، أل)ج٣ (املعــاين ديــوان . ٤٩

 .م٢٠٠٥النبوي شعالن، مؤسسة العلياء، القاهرة، 
ِديوان املهله . ٥٠ َ  . م٢٠٠٠حممد عيل أسعد، دار الفكر العريب، بريوت، : حتقيقل، ُ
َ النابغة اجلديوان . ٥١  .م١٩٩٨واضح الصمد، دار صادر، بريوت : حتقيق ، ْعديَّ
 .م١٩٧٧حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، :  حتقيق،ُّديوان النابغة الذبياين . ٥٢
 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣، ٤ مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط،)ج٣( ديوان اهلذليني . ٥٣
 دار، )هــ٥٨١ت (اهللا عبـد بـن الرمحن عبد لسهييل ل،)ج٧ (النبوية السرية رشح يف األنف الروض . ٥٤

 .هـ ١٤١٢ بريوت، العريب، الرتاث إحياء
. د: ، حتقيـق)هــ٣٢٨ت (القاسـم بـن حممـد  األنبـاري، البـن)ج٢ (النـاس كلامت معاين يف الزاهر . ٥٥

 .م١٩٩٢- هـ ١٤١٢ بريوت، ،الرسالة مؤسسة، الضامن صالح حاتم
إبـراهيم الـسامرائي، مكتبـة : ، حتقيـق)هــ٢٩٧ت(ألصـبهاين  ابـن داودأليب بكر بن حممد  ،الزهرة . ٥٦

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٦، ٢املنار، األردن، ط 
: ، حتقيـق)هــ٧٤٨ت(، للـذهبي حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن )ج بالفهـارس٢٥(سري أعالم النـبالء  . ٥٧

 .م١٩٩٠ هـ ـ ١٤١٠، ٧الة، بريوت، ط شعيب األرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرس
مصطفى الـسقا وآخـرين، مطبعـة : ، حتقيق)هـ٢١٨ت(بد امللك بن هشام ، لع)ج٢(السرية النبوية  . ٥٨

 .م١٩٥٥ هـ ـ ١٣٧٥، ٢احللبي، القاهرة، ط 
فخـر الـدين قبـاوة، : حتقيـق، )هــ٥٠٢ت (للتربيزي حييى بن عـيل ،)ج٤(رشح اختيارات املفضل  . ٥٩

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧دار الكتب العلمية، بريوت، 
عبــد : ، حتقيــق)هـــ٢٧٥(حلــسن بــن احلــسني الــسكري ، أليب ســعيد ا)ج٣ (رشح أشــعار اهلــذليني . ٦٠

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ٢الستار فراج، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ط
عبـد : ، حتقيـق)هــ٣٨٢ت(، أليب أمحـد احلـسن بـن عبـد اهللا العـسكري رشح ما يقع فيه التصحيف . ٦١

 .م١٩٦٣-هـ١٣٨٣العزيز أمحد، مكتبة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، 



 ٨٩

، املستـرشق ليـال:  عن أبيـه، حتقيـق)هـ٣٢٨ت (القاسم بن حممد  األنباريالبنت، رشح املفضليا . ٦٢
 .ت.د.ةة ملكتبة الثقافة الدينية، القاهرطبعة مصور

برواية اليزيدي عـن الـسكري عـن ابـن (عبيدة معمر بن املثنى ، أليب رشح نقائض جرير والفرزدق . ٦٣
، ٢، طاملجمـع الثقـايف، أبـو ظبـي، اإلمـارات،  وليـد حممـود خـالص-حممد إبراهيم حور : حتقيق، )حبيب عنه

 .م١٩٩٨
 الفـاريس الغفـار عبـد بـن أمحـد بـن احلـسن عـيل، أليب اإلعـراب املـشكلة األبيـات رشح أو ،الشعر . ٦٤

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، القاهرة اخلانجي، مكتبة، الطناحي حممد حممود .د: حتقيق، )هـ٣٧٧ت(
أمحــد شــاكر، دار : ، حتقيــق)هـــ٢٧٦ت( مــسلم ، البــن قتيبــة عبــد اهللا بــن)ج٢(الــشعر والــشعراء  . ٦٥

 .م١٩٦٦املعارف، القاهرة، 
 .م١٩٠٢، طبعة أخرى طبعت يف أوروبا، بمطبعة بريل، بليدن، البن قتيبة ، الشعر والشعراء . ٦٦
، )هــ٥٧٣ت (احلمـريى سـعيد بـن نشوان، ل)ج١١( الكلوم من العرب كالم ودواء العلوم شمس . ٦٧

 - هــ ١٤٢٠ دمـشق،، الفكـر دار، وبـريوت (املعارص الفكر داروآخرين،  العمري اهللا عبد بن حسني د: حتقيق
 .م١٩٩٩

 زكريـاء بـن فـارس بـن محـد، ألكالمهـا يف العـرب وسـنن ومـسائلها العربيـة اللغة فقه يف الصاحبي . ٦٨
السيد أمحد صقر، طبعة مصورة لسلسلة الذخائر، اهليئة العامة لقصور الثقافـة، : ، حتقيق)هـ٣٩٥ت( القزويني

 .م٢٠٠٣رة، القاه
عائـشة . ، حتقيـق د)هـ٤٤٩ت(املعري  بن عبد اهللا بن سليامن ، أليب العالء أمحدالصاهل والشاحج . ٦٩

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ٢عبد الرمحن، دار املعارف، القاهرة، ط
 .م١٩٢٧، مؤسسة لوزاك، أملانيا، رودلف جاير: حتقيق، الصبح املنري يف شعر أيب بصري . ٧٠
 الغفـور عبـد أمحد: حتقيق، اجلوهري محاد بن إسامعيل ،)ج٦(ة يالعرب وصحاح اللغة تاج الصحاح . ٧١

 .م١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧ ،٤ ط، بريوت ،للماليني العلم دار، عطار
ــاري . ٧٢ ــحيح البخ ــامعيل ، )ج٩( ص ــن إس ــد ب ــاري حمم ـــ٢٥٦ت( للبخ ــشعب،)ه ــاهرة، ، دار ال  الق

  .هـ١٣٧٨
 عـيل :، حتقيـق)هــ٣٩٥ نحـو ت (العـسكري سـهل بـن اهللا عبـد بن احلسن  أليب هالل،الصناعتني . ٧٣

 .م١٩٥٢-هـ١٣٧١، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، إبراهيم الفضل أبو وحممد ،البجاوي حممد
مؤسـسة الرسـالة ، دار القلـم ، أكرم ضـياء العمـري: ، حتقيق)٢٤٠ت( خلليفة بن خياط الطبقات، . ٧٤

 .هـ١٣٩٧، ٢ طت، بريو،  دمشق -
شـاكر ، حممـود : ، حتقيـق )هــ٢٣١ت(حـي م اجلم، ملحمد بن سـال) ج٢( طبقات فحول الشعراء . ٧٥

 .ت.دار املدين، جدة، د 



 ٩٠

عـيل عمـر، مكتبـة . د: ، حتقيـق)هــ٢٣٠ت(، ملحمـد بـن سـعد )ج بالفهارس١١(الطبقات الكبري  . ٧٦
وفهارسـها . وهـي الطبعـة التـي كـان إليهـا العـزو. م٢٠٠٢اخلانجي، القاهرة، طبعة خاصة ملكتبة األرسة سـنة 

 .  الكتاب حتقيقةضعيفة رديئة رغم جود
عبــد الغفــور : حتقيــق، )هـــ٣٦٩ت(أليب الــشيخ عبــد اهللا بــن حممــد  ،طبقــات املحــدثني بأصــبهان . ٧٧

 . هـ١٤١٢البلويش، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
، )هــ٦٥٠ت(، للحـسن بـن حممـد الـصغاين ، )جزء حـرف الفـاء (العباب الزاخر واللباب الفاخر . ٧٨

 . م١٩٨١ الثقافة واإلعالم، العراق حممد حسن آل ياسني، منشورات وزارة: حتقيق
أمحـد أمـني : ، حتقيـق)هــ٣٢٧ت(، البـن عبـد ربـه أمحـد بـن حممـد )ج بالفهـارس٧(العقد الفريد  . ٧٩

 .  م٢٠٠٤وآخرين، طبعة مصورة للهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر، 
 بـن العزيـز بـدع: ، حتقيـق)هــ٣٢٢ت( العلـوي احلـسني أمحـد بـن حممـد  البن طباطبا،عيار الشعر . ٨٠

 .القاهرة ، اخلانجي مكتبة، املانع نارص
مهـدي املخزومـي، . د، حتقيـق )هــ١٧٥ت( املنـسوب للخليـل بـن أمحـد الفراهيـدي ،)ج٨( العني . ٨١

 ، اهلالل ومكتبة داروإبراهيم السامرائي، 
، نـسخة مـصورة عـن طبعـة دار )هــ٢٧٦ت( البن قتيبة عبـد اهللا بـن مـسلم ،)ج٤(عيون األخبار  . ٨٢

 . للمؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتمجة، القاهرةالكتب 
حــسني رشف، اهليئــة العامــة .د: ، حتقيــق)هـــ٢٢٤ت (لقاســم بــن ســالمل، )ج٥( غريــب احلــديث . ٨٣

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤لشؤون املطابع األمريية، القاهرة، 
جامعــة أم ســليامن العايــد، : حتقيــق، )هـــ٢٨٥ت(للحــريب إبــراهيم بــن إســحاق غريــب احلــديث،  . ٨٤

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ى، مكة املكرمة، القر
 اعتنـى ،)هــ٨٥٢ت(، البن حجر العسقالين )ج باملقدمة١٧(فتح الباري برشح صحيح البخاري  . ٨٥

 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧نظر حممد الفاريايب، دار طيبة، الرياض، : به
حـاتم صـالح الـضامن، مؤسـسة :  حتقيق،)هـ٢٢٤ت(أليب حممد ثابت بن أيب ثابت : كتاب الفرق . ٨٦

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بريوت، الرسالة، 
 وليد حممـود خـالص، منـشورات :حتقيق، )هـ٢٦٧ت(البن قتيبة عبد اهللا بن مسلم  ،فضل العرب . ٨٧

 .م١٩٩٨املجمع الثقايف، أبو ظبي، 
أيمــن فــؤاد ســيد، مؤســسة :، حتقيــق)هـــ٣٧٧بعــد (، للنــديم حممــد بــن إســحاق )ج٢(الفهرســت  . ٨٨

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الفرقان للرتاث اإلسالمي، لندن، 
حممـد الـدايل، مؤسـسة الرســالة، . د: ، حتقيـق)هـــ٢٨٥ت( للمـربد حممـد بـن يزيـد ،)ج٤(الكامـل  . ٨٩

 .م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٨، ٣بريوت، ط 
، هـارون حممـد الـسالم عبد :حتقيق، )هـ١٨٠ت (قنرب بن عثامن بن عمرو سيبويهل ،)ج٥ (كتابال . ٩٠

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ٤مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط



 ٩١

 بالبونــيس املعــروف الفهــري احلــسن أيب بــن بــراهيمإل، )ج٢ (داباآل ومنتخــب الكتــاب كنــز . ٩١
 .م٢٠٠٤ ،ظبي أبو الثقايف، املجمع ،قارة حياة: ققي، حت)هـ٦٥١ت(

عبــد اهللا عــيل الكبــري : ، حتقيــق)هـــ٧١١ت( البــن منظــور حممــد بــن مكــرم ،)ج٦ (لــسان العــرب . ٩٢
 .وآخرين، دار املعارف، القاهرة

عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب : حتقيـق، )هــ٨٥٢ت(سقالين ، البن حجر الع)ج١٠(لسان امليزان  . ٩٣
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣املطبوعات اإلسالمية، حلب، 

ــراهيم زايــد، دار الــوعي، : ، حتقيــق)هـــ٣٥٤ت(، ملحمــد بــن حبــان )ج٣(املجــروحني  . ٩٤ حممــود إب
 .  هـ١٤٠٢، ٢حلب، ط 
 بـن احلسني القاسم أيب األصفهانى لراغبل ،)ج٢ (والبلغاء الشعراء وحماورات األدباء حمارضات . ٩٥

 .هـ ١٤٢٠، بريوت ، األرقم أيب بن األرقم دار، )هـ٥٠٢ت (املعروف حممد
إيلزة ليختن، طبعة مصورة لدار اآلفـاق اجلديـدة . د: ، حتقيق)هـ٢٤٥ت( ملحمد بن حبيباملحرب،  . ٩٦

 .ببريوت عن الطبعة اهلندية
 عبـد :حتقيـق، )هـ٤٥٨ت (ريسامل يدهِس بن إسامعيل بن عيل احلسن يب، ألاألعظم واملحيط املحكم . ٩٧

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١،  بريوت،العلمية الكتب دار، هنداوي احلميد
، حتقيق حممـد أبـو الفـضل )هـ٣٥١ت(أليب الطيب عبد الواحد بن عيل اللغوي مراتب النحويني،  . ٩٨

 .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤إبراهي، دار هنضة مرص القاهرة، 
، املطبعـة األمرييـة )هــ٤٥٨ت (املـريس يدهِس بن إسامعيل بن عيل احلسن يبأل ،)ج١٧ (املخصص . ٩٩

 .هـ١٣١٨ببوالق، القاهرة، 
 جـــالل الـــدين عبـــدالرمحن بـــن أيب بكـــر لـــسيوطيل ،)ج٢ (املزهـــر يف علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا . ١٠٠

 .ت.حممد أمحد جاد املوىل وآخرين، طبعة مصورة لدار اجليل، بريوت، د: ، حتقيق)هـ٩١١ت(
ثـروت عكاشـة، اهليئـة املـرصية . د: ، حتقيـق)هــ٢٦٧ت( البن قتيبة عبد اهللا بـن مـسلم املعارف، . ١٠١

 . م١٩٩٢، ٦العامة للكتاب، القاهرة، ط 
 سـامل: ، حتقيـق)هــ٢٧٦ت (مـسلم بـن اهللا عبـد  قتيبـة، البـن)ج٣ (املعـاين أبيات يف الكبري املعاين . ١٠٢
 .م١٩٤٩ هـ،١٣٦٨،  اهلند، الدكن آباد حيدر ،العثامنية املعارف دائرة مطبعة الكرنكوي،
 :، حتقيـق)هــ٦٢٦ت(، ليـاقوت بـن عبـد اهللا احلمـوي الرومـي )ج بالفهـارس ٧(ألدباء معجم ا . ١٠٣

 . وهي أحسن طبعات املعجم. م١٩٩٣إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، .د
 .ت. ، دار صادر، بريوت، د)هـ٦٢٦ت(، لياقوت )ج٥(معجم البلدان  . ١٠٤
عبــد الــستار فــراج، طبعــة : ق، حتقيــ)هـــ٣٨٤ت(للمرزبــاين حممــد بــن عمــران معجـم الــشعراء،  . ١٠٥

 .م٢٠٠٣مصورة لسلسلة الذخائر، باهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
 حممـد بـن العزيـز عبـد بن اهللا عبد عبيد يب، أل)ج٤( واملواضع البالد أسامء من استعجم ما معجم . ١٠٦

 .هـ ١٤٠٣ ،٣ ط، بريوت الكتب، عامل مصطفى السقا، دار، حتقيق )هـ٤٨٧ت (األندليس البكري



 ٩٢

أمحـد شـاكر، دار الكتـب املـرصية، : ، حتقيـق)هــ٥٤٠ت( للجواليقي موهوب بن أمحد، املعرب، . ١٠٧
 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ٤القاهرة، ط

، حتقيق أمحـد شـاكر، وعبـد الـسالم هـارون، )هـ١٧٨ت(للمفضل بن حممد الضبي ، املفضليات . ١٠٨
 .م١٩٨٣، ٧دار املعارف، القاهرة، ط

عبـد الـسالم هـارون، دار اجليـل، : ، حتقيـق)هــ٣٩٥ت(س ، ألمحد بـن فـار)ج٦(مقاييس اللغة  . ١٠٩
 .  م١٩٩١ هـ ـ ١٤١١بريوت، 

، املجلـس عظيمـة اخلـالق عبد حممد :، حتقيق)هـ٢٨٥ت (يزيد بن حممد، للمربد )ج٤ (املقتضب . ١١٠
 .هـ١٣٩٩األعىل للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

عبـد العزيـز بـن : حتقيـق ،)هــ٢٩٦ت(البن اجلراح حممـد بـن داود الشعراء،من اسمه عمرو من  . ١١١
 . م١٩٩١ -هـ ١٤١٢نارص املانع، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 

مـصطفى حجـازي، اهليئـة املـرصية العمـة : ، حتقيق)هـ٥٨٤ت(، ألسامة بن منقذ املنازل والديار . ١١٢
 .م٢٠٠٨للكتاب، القاهرة، 

 حممـد : حتقيـق،)هــ٥٩٧(، ملحمد بن املبـارك بـن ميمـون )ج٩(منتهى الطلب من أشعار العرب  . ١١٣
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ٢نبيل الطريفي، دار صادر، بريوت، ط

لآلمـدي، : املؤتلـف واملختلـف يف أسـامء الـشعراء وكنـاهم وألقـاهبم وأنـساهبم وبعـض شـعرهم . ١١٤
 - هــ ١٤١١ بـريوت، اجليـل، داركرنكـو، . ف: تـصحيح، )هــ٣٧٠ت(احلسن بن برش بن حييي، أبـو القاسـم 

 .م١٩٩١
عــيل حممــد البجــاوي، دار الفكــر :  حتقيــق،)هـــ٣٨٤ت(مــران  حممــد بــن ع للمرزبــاين،املوشــح . ١١٥

  .ت.العريب، القاهرة، د
 .م١٩٧٢كي العاين، مطبعة العاين، بغداد،سامي م: ، حتقيق)هـ٢٥٦ت(للزبري بن بكار املوفقيات،  .١١٦
عيل معـوض : ، حتقيق)هـ٧٤٨ت (، للذهبي حممد بن أمحد )ج٧(ميزان االعتدال يف نقد الرجال  . ١١٧

 . ١٩٩٥-هـ١٤١٦كتب العلمية، بريوت، وآخرين، دار ال
ــريس . ١١٨ ــسب ق ــد اهللا ن ــن عب ــصعب ب ــزبريي م ــق)هـــ٢٣٦ت(، لل ــسال، دار . إ: ، حتقي ليفــي بروفن

 .م١٩٨٢املعارف، القاهرة، 
در املخطوطات . ١١٩ عبد السالم هارون، طبعة مصورة لسلسة الذخائر، : ، حتقيق)ج٢ (نوا

 .اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة
طـاهر : ، حتقيـق)هـ٦٠٦ت(، البن األثري املبارك بن حممد )ج٥(ريب احلديث واألثر النهاية يف غ . ١٢٠

 .ت. الزاوي، وحممود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د
أمحد األرناؤوط وآخرين، دار إحيـاء : حتقيق، للصفدي خليل بن أيبك، )ج٢١(الوايف بالوفيات  . ١٢١

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الرتاث العريب، بريوت، 
إحـسان . د: ، حتقيـق)هــ٦٨١ت( البن خلكان أمحد بن حممد وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، . ١٢٢

 .   ت. عباس، دار صادر، بريوت، د


